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ten opzichte van de heerlijke rechten werd gezegd en gedaan, of 
liever niet gedaan, wensch ik te laten voorafgaan door een paar 
korte mededeelingen over jacht en visscherij, onmiddellijk ver- 
band houdende met het slot van de vorige afdeeling, en die eigen- 
iijk ook daar geplaatst hadden moeten zijn. Het bij het toevoegsel 
van art. 27 der B. en S. grondregels van 1798 in uitzicht ge- 
stelde reglement op de jacht en visscherij kwam in 1799 tot stand. 

(Publicatie van 28 Oct. 1799 van het Uitv. Bewind de1' Bat. 

Rep., P. XII, n°. 141.) Alle jachtgericbten worden afgeschaft 
verklaard, ook alle vr?heden van de jacht en privilegien van 

particulieren. leder mag op eigen grond jagen en in eigen water, 
dat binnen zekeren eigen of gebruikten grond ligt, en met de 

gemeene rivieren, meren, vaarten, wateren geen communicatie 

heeft, visschen. Den eigenaar wordt verboden den huurder het 

jagen of visschen te ontzeggen. De bepalingen, in de verschillende 

gewesten na 1795 gemaakt nopens jacht en visacherij op domein- 

gronden en -wateren en gemeente- en markegronden, blijven 
van kracht. 

Reeds voor de totstandkoming van dit reglement was bij het 

Vertegenwoordigend Lichaam een request aanhangig gemaakt van 
A. P. TWENT, om de "vrije possessie te blijven genieten" van 
de jacht op het eiland Roozenburg. De grafelijkheid had dit 

aangeslibde land verkocht en aan TWENT de jacht verkocht voor 

f 40000. Blijkens het Dagverlaaal van 16 Oct. 1798 was het 
vooral hierom, dat vele leden gunstig wilden beschikken. Andere 
leden voerden hiertegen aan, dat men op deze wijze een. heerlijk 
jachtrecht in het leven terugriep. Neen, repliceerde men, want 

heerlijke jachtrechten zijn op usurpatie gegrondvest en hier heb- 
ben we te doen met een eigendomsrecht, dat in het begin der 
18e eeuw gevestigd is. (Inderdaad oefende TWENT niet als beer 
der heerlijkheid dit jachtrecht uit.) Sommige leden wezen er op, dat 
men in 9trijd kwam met art. 27 der B. en S. grondregels, anderen 
meenden van niet. De 1e Kamei beschikte gunstig, doch op 27 
Oct. 1798 weigerde de 2e Kamer dit besluit der 1e Kamer te 

bekrachtigen, omdat het in strijd was met art. 27. Den 18en Juli 
1800 kwam de zaak andermaal bij de 2e Kamer. CoR?ELis VAN 

LENNEP, de grootvader van JACOB VAN LENNEP, voerde toen als 

argument aan, dat art. 27 hier 't fundament niet was, maar art. 
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40; de inwoners van Roozenburg hadden nooit de jacht gehad en 
van herstel van ontnomen rechten, waarop art. 27 het oog had, 
was hier geen sprake. (Dat art. 27 inderdaad enkel herstel van 
ontnomen jachtrecht op 't oog zou gehad hebben, is m. i. onjuist. 
Het artikel beoogde enkel wat het duidelijk verklaarde: elk eige- 
naar de vrije bevoegdheid van jagen en visschen op eigene grond 
en water toe te staan. Bij latere regelingen heeft men de vrij- 
willig door den eigenaar van den grond of het water afgestane 
jacht- en vischrechten geeerbiedigd.) Het rapport, welks conclusie 

luidde, om provisioneel het jachtrecht aan requestrant toe te 

staan, werd met 11 tegen 8 stemmen bekrachtigd, in strijd m. i. 
met art. 27, in strijd ook met het besluit van het Vertegen.zv. 
Lichaam van 1799 (vervat in de hierboven besproken publicatien 
van 28 Oct. 1799; P., XII, n°. 141). Een besluit tot toekenning 
van schadevergoeding overeenkomstig het ,additament" van art. 25 
der B. en S. grondregels zou hier meer op zijn plaats geweestzijn. 

En nn dan de Staatsregeling van 1801. 
I3ierin vind.t men over ons onderwerp niet anders dan deze 

vage bepaling: art. 15 "Alle algemeene wetten en bepalingen, 
welke sedert het begin van den jare 1795 gederogeerd hebben 
aan de waarde van eigendommen of wettig verkregen bezittingen, 
zijn aan herziening onderworpen. Een ieder, die door dezelve is 
benadeeld geworden, kan zich desweaens aan het Staatsbewind 

vervoegen, hetwelk naar bevind van zaken de afschafling of ver- 

betering van die wetten alsmede eene billijke schadeloosstelling 
voordraagt aan het Wetgevend Lichaam." 

Hierop laat art. 16 volgen: "Het leenrecht wordt geheel af- 
geschaft en alle leenroerige goederen gehouden voor allodiaal. 
De wet zorgt voor de schadeloosstelling der leenheeren". Art. 5 
bevat de bepaling nopens onteigening tegen schadevergoeding. 

Als verband houdende met het afgeschaft heerlijk recht bij 
uitnemendheid: overheidsgezag of regeermacht als zaak in den 

handel, vermeld ik de volgende artikelen der Staatsregeling van 
1801: Art. 63. Het Staatsbewind zal voor ieder departement 
eene conimissie uit deszelfs ingezetenen benoemen, om den voet 
en inrichting van het bestuur voor ieder departement achtervol- 

gens het bepaalde in het, voorgaande art. te ontwerpen" ; ze zullen 

vervolgens worden onderzocht door het Staatsbewind, of ze iets 
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bevatten, strijdig met de Staatsregeling, en aan de stemgerech- 
tigden in de departementen ter goedkeuring word'en aangeboden. 
Art. 73, 2e gedeelte: "Tedere stad, district of dorp heeft zijn 
eigen gemeentebestuur, ingerigt op zoodanigen voet, als door iedere 

gemeente ter goed- of afkeuring aan het departementaal bestuur 
zal worden voorgedragen, mits gegrond zijnde op het beginsel 
van volkskeuze en eene geregelde afwisseling". (De ingevolge 
deze bepalingen der Staatsregeling uitgevaardigde departementale 
reglementen komen straks ter sprake.) Art. 74. "Tedere gemeente 
heeft de vrije beschikking over deszelfs huishoudelijke belangen 
en bestuur en maakt daaromtrent alle de vereischte plaatselijke 
bepalingen". .. 

Het was blijkens de geciteerde bepalingen der nieuwe Staats- 

regeling dus de bedoeling de schade, die geleden was, als gevolg 
van de artikelen 24-27 der B. en S. grondregels van 1798, te 

vergoeden, hetzij door herstel van oude rechten, hetzij door finan- 
ei6ele uitkeeringen, en voorts zou het bestuur des lands gedecen- 
traliseerd worden. De bepalingen, die dit laatste ten doel hadden 

(artt. 63, 73, 74), gedoogden m. i. echter niet een herstel van de 

heerlijkheden, zeer zeker niet een volledig herstel ; dit toch zou 
in strijd zijn met ?het beginsel van volkskeuze", dat immers in 
die gedecentraliseerde organisatie tot uiting moest komen. Niette- 
min heeft het aan pogingen tot een nagenoeg volkomen doen 
herleven der heerlijkheden onder de werking van de Staatsregeling 
van 1801 niet ontbroken, zooals straks zal blijken. 

De Staatsregeling van 1801 zelf herstelde niets van eigenlijke 
of oneigenlijke heerlijke rechten, bevestigde de afschaffing van 
het leenstelsel en stelde in algemeene termen hetzij geheel of 

gedeeltelijk herstel van afgeschafte rechten,,hetzi] schadeloosstelling 
of zoowel herstel als schadeloosstelling in uitzicht; had dus ten op- 
zichte van de eigenlijk gezegde heerlijke rechten een correctie op 
de bepaling van art. 24 der B. en S. grondregels van 1798, 
waarbij deze rechten vernietigd waren verklaard zonder schade- 

vergoeding. De notulen van het Staatsbewind over de jaren 1801/ / 
1803 wemelen van verzoekschriften van personen, die op grond 
van gemeld artikel 15 der Staatsregelimg van 1801 wederom in 
het genot wenschten te worden gesteld van, of' schadevergoeding 
begeerden voor heerlijke rechten, zoowel dezulke, die onder be- 
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reik vielen van art, 24, als andere, die vielen onder art. 25 der 
B. en S. grondregels van' 17 98. Die verzoekschriften werden of 
in advies gehouden of de beschikking er op werd uitgesteld, of 
ze werden om advies gezonden aan den Raad van Binnenlandsch 

Bestuur, of men verwees ze, als niet de politie, doch de justitie 
betreffend, naar de "ordinaris j justitie". Zoo werd. b.v. commis- 
soriaal gemaakt het verzoek van C. F. WESSELMAN, c. s., eigenaren 
van heerlijkheden in Brabant, om gehandhaafd te worden in hun 

wettige eigendommen, welk verzoek vervolgens gesteld werd in 
handen van den Raad van B. Zaken, om advies (Not. Staatsbew., 
24 Nov. 1801, n°. 45 en 27 Dec. 1802, n°. 19). Gelijk lot 
wedervoer soortgelijke verzoekschriften van BRUNO TIDEMAN en 
van andere eigenaren van heerlijkheden in Utrecht en Gelderland. 

(Not. Staatsbew., 5 Maart 1802, n*. 44 ; 19 Mrt. 1802, n'. 7.) 
Den 29en Maart 1802 (Not. Staatsbew. n'. 71) werd een verzoek- 
schrift voor vervallen gehouden, omdat het ontwerp-reglement 
van het Departementaal Bestuur van Gelderland reeds was onder- 
zocht overeenkomstig het hierboven geciteerde artikel 63 der 

Staatsregeling van 1801. Den len Maart 1803 (n°. 19) werd een 
verzoekschrift van Zeeuwsche ambachtsheeren, om te worden 
hersteld in rechten, die zij sedert 1794 hadden gemist, gesteld in 
handen van den Raad van Binnenlandsche Zaken, om advies. 

Een verzoekschrift van R. J. C. TORCK gaat uit van de ver- 

onderstelling, dat overeenkomstig het meer gemeld artikel 15 der 

Staatsregeling van 1801 volledig herstel der heerlijkheden be- 
hoorde plaats te hebben. Hij toch verzocht, dat bij het te arres- 

teeren reglement van bestuur voor het departement Gelderland 
niets "zou mogen worden voorgedragen wat zou kunnen prae- 
judicie toebrengen aan het recht, den suppliant bij art. 15 der 

Staatsregeling verzekerd, maar dat de directie der heerlijkheden 
mocht worden gelaten op den voet als van voor 1795". Het ver- 
zoekschrift werd gehouden voor vervallen, omdat het reglement 
van Gelderland al was onderzocht. (Not. Staatsbew., 1 Maart 

1802, n°. 60 en 19 Maart 1802, n°. 45.) Den 8en Augustus 1803 

(Not. Staatsbew. 8 Aug. 1803, n'. 16) werd in handen van den 
Raad van Binnenl. Bestuur gesteld het verzoekschrift van de 

eigenaars der grondheerlijkheid Asten (in Peelland, meierjj van 
den Bosch) tot herstel in het recht van aanstelling van drossaard 
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of schout civiel en verdere ambtenaren en in het recht van de 

jacht en "verdere rechten en gerechtigheden". Deze en veel 
andere verzoekschriften, die ik met stilzwijgen voorbijga, gingen 
lijnrecht in tegen den geest, ook van de nieuwe Staatsregeling. 
Mr. S. DE JON(?I? VAN SON, ambachtsheer van Raamsdonk, vroeg 
dat de burgers B. HOLSTER, schout, en M. C. VAN HouT?rr, 
secretaris, mochten worden gelast de achter stallige recognities aan 
te zuiveren en er mee te continueeren, totdat omtrent de heerlijke 
rechten een vaste bepaling zal zijn gemaakt. Den 15en Maart 1802 
wordt requestrant door het Staatsbewind verwezen naar de "ordi- 
naris justitie." (Not. Staatsbew. 2 Maart 1802, n'. 56 en 15 Maart 

1802, n°. 4.) Hetzelfde geschiedde in 1805 met JAN AIIJNLIEF, 
ambachtsheer van Ouderkerk op den IJsel. Deze wilde van de 

municipaliteit van dat ambacht en van den gewezen sscretaris 
LOUTER 8'j2 jaar ambtsrecognitie ontvangen, ad f 8500, en werd 

deswege "gerenvoyeerd naar de ordinaris justitie". (?5'tac?tsbeslzciten 
van de Bat. Rep., 21 Juni 1805, n°. 26 en 5 Juli 1805, n°. 10.) 

Overeenkomstig het vermelde art. 63 der Staatsregeliny 1801 
had in April 1802 het Staatsbewind de departementale reglemen- 
ten gecontroleerd; in een serie van publicatien van dat regeerings- 
lichaam (P. XVI, nos. 299-306) wordt vermeld, dat in die 

reglementen niets voorkomt strijdig met de constitutie, en dat de 

stemregisters zullen worden "geopend", om de stemgerechtigden 
te laten stemmen over deze reglementen. Nadat nog 14 Mei 1802 

(P. XVI, n°. 310) een nadere v oordracht, tot wijziging van het 

reglement van Brabant, was vastgesteld, om door de stemgerech- 
tigden te worden goedgekeurd, volgde 4 Juni 1802 de publicatie 
dat de stemgerechtigden de reg.lementen hadden aangenomen. (P. 
XVI, n°. 315.) In het kort zal ik nagaan in hoever deze regle- 
menten rekening hielden met de rechten der eigenaren van voor- 

malige heerlijkheden en of men kon zeggen, dat met en door 
de Staatsregeling van 1801, zooals deze is toegepast in deze 

reglementen, de heerlijkheden geheel of ten deele zijn herleefd. 
Tevens zal ik vermelden welke regelingen ze bevatten nopens de 

oneigenlijke heerlijke rechten. Het is bekend, dat de bepalingen 
van artt. 190 e.v. der Staatsregeling van 1798, betreffende de 

inrichting der gemeentebesturen, niet tot nitvoering zijn gekomen. 
(Zie mijn Ambacht en Gemeente, bl. 97 e.v.) De reglementen 
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der , departementen, uitgevaardigd onder de Staatsregeling van 

1801, zijn gedrukt in het aan het hoofd der vorige afdeeling 
vermelde boekje: "Staatsregeling voor de Bat. Rep. en Regle- 
menten voor de bijzondere departementen". 

' 

Het reglement voor het departement Holland is in dit boekje 
foutief, of liever, gedeeltelijk afgedrukt; de artikelen 60 e. v. zijn 
niet de artikelen van dit reglement maar van de Staateregeling 
1801. Art. 43 van dit reglement - ik gebruik een afzonderlijk 
gedrukt exemplaar - zegt, dat het Dep. Bestuur beschikking en 
toezicht heeft over de jacht en visscherij en reglementen hierover 

maakt, met inachtneming van het beginsel van eigendom, ,doch 
tevens, alle overeenkomst nopens de bepaling of inkorting hiervan 
aan de eigenaars overlatende", de "judicature" wordt gebracht 
bij de ,ordinaris justitie". In de artt. 104 e. v. vindt men de 

regeling der gemeentebesturen. Iedere gemeente zal overeenkom- 

stig art. 73 der Staatsreg. een voordracht nopens haar organisatie 
indienen, mits gegrond op het beginsel van volkskeuze. Commissies 
zullen in elke gemeente een ontwerp opmaken. Ten aanzien van 
de benoeming zoowel van de leden der gemeentebesturen als van 

baljuwen, schouten, secretarissen, schepenen, wordt geenerlei reke- 

ning gehouden met heeren van heerlijkheden. In een nader te 

baspreken Advies van de Hollandsche advocaten wordt wel het 

tegendeel beweerd, doch volmaakt ten.onrechte. In het anoniem 
verschenen boekje: Het onwedersp1'ekelijk 1'echt der ambachtsheeren 
en -vrouwen op hunne schouts- en secretarisambten, verschenen 
in 1803, zegl; de schrijver, op bl. 9, "dat er dorpsbesturen zijn, 
welke geweigerd hebben te voldoen aan de aanschrijving van het 

Departementaal Bestuur van Holland, om een reglement van be- 
stuur voor het dorp. te concipieeren, op grond dat zij dit niet 
konden doen zonder den eigenaar der ambachtsheerljjkheid te 
benadeelen in zijn pecunieele en domaniale rechten". Dit bewijst, 
zegt hij, dat "deze dorpelingen niet onbedreven zijn in de Rech- 
ten van den Mensch". (In zoodanig geval had het Departementaal 
Bestuur het recht, krachtens art. 114, zelf een plaatselijk regle- 
ment vast te stellen.) 

. 

Naa.r aanleiding van art. 43 heeft het Departementaal Bestuur 
van Holland eenige bepalingen gemaakt over de jacht, vervat in 
een publicatie van 22 Maart 1803 (P. XVIII, n°. 361). Er staat 
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niet veel belangrijks in. In art. 1 het gewone beginsel, dat ieder 

zijn eigen grond, of wel, dien hij in erfpacht, "eeuwigdurende 
rente of hure, bezit", zal mogen bejagen. In art. 6 wordt de 

mogelijkheid verondersteld, dat er zijn, die hun jacht verhuren, 
en dat er zijn ,private jagten, welke in en na den jare 1795 
bewezen en erkend zijn of zullen worden een wettig verkregen 
eigendom op eens anders grond te wezen". 

Het reglement voor het departement Celderland bevat, evenmin 
als het Hollandsche reglement, bepalingen, waaruit geheel of ge- 
deeltelijk herstel van 1?eerlijkheden valt af te leiden. Integendeel 
blijkt, dat dit reglement, hoeveel van het oude het ook herstelt, 
de heerlijkheden als afgeschaft beschouwt. B.v. staat in art. 34, 
dat het Dep. Bestuur voorziet in de eerste keuze der gemeente- 
besturen, en in verband hiermee bepaalt art. 105, dat binnen 6 
maanden na deze keuze de gemeentebesturen een voorstel indie- 
nen bij het Dep. Bestuur omtrent de wijze, waarop in de toe- 
komst die keuze zal geschieden. In art. 101 wordt gezegd, dat 
den eigenaren der "voormalige heerlijkheden" wordt ,voorbehou- 
den en onverkort gelaten al zoodanig recht of sustenue, als dezel- 
ven uit hoofde van den 15 art. der Staatsregeling zouden mogen 
vermenen hun te competeeren". Het artikel constateert dus - blij- 
kens het woord voormalige dat de heerlijkheden vervallen zijn, 
en houdt verder een verwijzing in naar het hierboven besproken 
artikel der Staatsregeling. Art. 231 bepaalt, dat de voormaligen 
heerlij kheden Scherpenzeel, Hoevelaken, Rozendaal en Doornweerd 
alsmede het Oldebroek en Nijebroek als afzonderlijke ambten 
zullen worden beschouwd en geheel geregeerd zullen worden als 
de overige ambten van Veluwe en Veluwezoom (die nimmer 

heerlijkheden waren). Art. 20 bepaalt, dat het Dep. bestuur re- 

glementen over de jacht en visscherij zal maken, mits zonder 
inbreuk op het recht van ieder om eigen grond of water te be- 

jagen en te bevisschen, in zooverre hij daarvan geen afstand heeft 

gedaan "of eenig contract deswegens mogt hebben gemaakt." 
Het reglement van het departement c bevat een bepaling 

over jacht en vissaherij in art. 39, ' iets minder duidelijk dan het 
Geldersche voorschrift, doch kennelijk van dezelfde strekking. In 
art. 42 is omtrent de eerste keuze der gemeentebesturen een be- 

paling overeenkomstig de Geldersche opgenomen. 
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Het reglement voor het departement Friesland. Art. 27, over 
de jacht en visscherij alsvoren. Art. 43. "Iiet Dep. Bestuur zorgt, 
dat de eerste keuze der gem. besturen zoo schielijk mogelijk en 

op de beste wijze geschiede, om de Staatsregeling in werking te 

brengen". 
Het reglement voor het departement Art. 31, over de 

jacht en viaacherj] als voren. Art. 45, over de eerste keuze der 

gem. besturen als in 't Friesche regl. Art. 82 bepaalt, dat de 
thans nog fungeerende gemeentebesturen een commissie buiten 
hen zullen benoemen, om een ontwerp-reglement van bestuur te 

ontwerpen en dit in te zenden bij het Dep. Bestuur, opdat dit 
beoordeele of het aan de stemgerechtigden in de gemeente ter 

goedkeuring of afkeuring zal worden aangeboden. Art. 83 zegt, 
dat in dit reglement met het beginsel van volkskeuze rekening 
moet gehouden worden. Art. 84. Voor de nalatige gemeenten zal 
het Dep. Bestuur een regl. ontwerpen. Art. 88. ,De openstaande 
schoutambten ten platte lande worden door het Dep. Bestuur. 
vervuld". (Dus niet door, de heeren der heerlijkheden.) De be-. 
noemden zullen recognitie moeten betalen "ten voordele dergenen, 
die daartoe gerechtigd zijn" (dat zijn dus de voormalige heeren 
der heerlijkheden): Art. 90. Het Dep. Bestuur zal de secretarissen 
te platten lande aanstellen. Art. 9'1. Desgelijks de schepenen. (Ook 
in deze twee artikelen geldt het een oud recht der eigenaren van 

heerlijkheden.) Kort na de totstandkoming van dit Utrechtsche 

reglement waagden eenige eigenaren van voormalige heerlijkhe- 
den in dat gewest een poging in het rustig genot te blijven van 
het ".bevorens" door hen uitgeoefend recht van aanstelling van 
schouten en andere ambtenaren hunner ambachtsheerlijkheden"; 
zij vroegen opheldering aan het Staatsbewind omtrent de betee- 
kenis van art. 88 van het reglement, doch op hun verzoek werd 

afwijzend beschikt. (.iVot. Staatsbew., 3 Juni 1802, n°. 45.) Den 
20en Juli 1803 stelde het Departementaal Bestuur van Utrecht 
een reglement vast, onder verwijzing naar een resolutie van het 

Vertegenwoordigend Lichaam. Art. 1 bepaalde, dat de ambachts- 
heeren de pecunieele voordeelen zouden blijven genieten, behalve 
de jura, en leges van het afgeschafte leenstelsel en dus ook de 

recognitien van schout, secretaris. en bode. 
Het reglement voor het departement Overysel (waartoe Drente 
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behoorde; zie art. 2 der Staatsreg.) zegt in art. 32, dat het Dep. 
Bestuur reglementen betreffende jacht en visscherij zal maken. 
In art. 67 wordt bepaald, dat het bestuur ten platte lande zal 

"blijven of teruggebracht worden plaatselijk op den ouden voet"; 
over de voormalige heerlijkheden wordt gezwegen. In het vijfde 
hoofdstuk, dat over drosten, schouten en richteren handelt, wordt 
van gewezene heerlijkheden gesproken. 

Het reglement van het departement Stad en Lande van Gro- 

ningen bevat in art. 24 een voorschrift omtrent jacht en visscherij 
alsvoren. Art. 36 luidt: ,Hot Dep. Bestuur draagt zorge, dat de 
eerste keus der gem. besturen geschiede op de best mogelijke 
wijze, om de Staatsregeling in werking te brengen. In art. 43 
wordt het Dep. Bestuur opgedragen, om rechtstoelen te platte 
lande samen te voegen, en art. 46 draagt hem op te zorgen voor 

organisatie dezer jurisdiction. Art. 47. "Tndien in de te makene 

reglementen iemand in zijne pecuniele voordeelen wordt bena- 

deeld, zal bij dezelven tevens een middel worden aan de hand 

gegeven tot billijke schadeloosstelling". (Dit ziet natuurlijk op de 

eigenaren van redgerrechten; zie afd. VII, in vorigen jaargang, 
bl. 188/189.) Ik geloof niet, dat in Stad en Lande gemeente- 
besturen zijn gecreeerd voor de inlijving bij Frankrijk. 

liet reglement voor het departement Brabant. Art. 26. De 

gewone bepaling over jacht en visscherij. 
Om te resumeeren: Men ziet dat in deze reglementen voor de 

departementen geen rekening wordt gehouden met heerlijkheden, 
dat ze als afgeschaft worden beschouwd, dat slechts enkele van 
de rechten op schadevergoeding der voormalige heeren gewagen 
of een regeling, en dan nog een zeer onvolledige, bevatten, dat 

over de oneigenlijke heerlijke rechten wordt gezwegen, behalve 
over jacht en visscherij en ten aanzien van deze twee uitdruk- 

kelijk het nieuwe beginsel, vervat in art. 27 der Staatsregeling 
1798 wordt gehuldigd, m. a. w. verval van elkjachtrecht op anders 

grond, dat niet door den eigenaar van den grond uit vrijen wil is 

afgestaan. Wat het jachtrecht betreft valt nog te melden, dat de 

commissie van Administratie te Breda had gevraagd, hoe ze aan 
moest met de verpachting der jachten in het markiezaat Bergen op 
Zoom. Hierop besloot het Staatsbewind de stukken te stellen in han- 
den van het Departementaal Bestuur van Brabant, om advies, en 
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voorts de Departementale Besturen aan te schrijven, om beschikkin- 

gen over de jacht, vogelarij, visscherij ten spoedigste te maken, 
overeenkomstig de macht, hun op dit punt toegekend bij de regle- 
menten voor de departementen. (Not. Staatsbew. 14 Sept. 1802, 
n°. 49.) Ik deelde op blz. 48 reeds mede dat Holland dit jacht- 
reglement gaf op 22 Maart 1803. De andere departementale 

jachtreglementen zijn: Overijsel, Sept. 1802; Gelderl., 5 Oct. 1802 ; 
Utr., 19 Febr. 1803 ; Gron., 31 Aug. 1803; Friesl., 18 Jan. 1805 ; 
Drente, 16 Aug. 1805; Brab., 14 Aug. 1806. 

Ik laat hier volgen een nieuw bewijs, naast de andere, die in 
de voorafgaande mededeelingen reeds voorkomen, hoe het publiek 
in twijfel verkeerde, vooral na de staatsregeling van 1801, of 
de heerlijkheden en heerlijke rechten en wat men al zoo onder 
dit begrip bracht, nog bestonden en hoe het de verhouding van 
leenrecht en heerlijk recht niet kende. Tot het Staatsbewind ver- 

voegde zich in 1802 Mr. J. NUHOUT VAN DER VEEN, als schout en 
secretaris van Castricum en Baccum, departement Holland, aan- 
voerende dat overleden was de heer GEEL VINCK, v66r de revo- 
lutie van de jare 1795 ambachtsheer van Castricum en vrijheer 
van Baccum", dat van deze 2 heerlijkheden c. a. de verkoop bij 
hem, schout, was aangegeven (bedoeld werd: aangifte voor het 

opmaken van een acte van transport voor schout en schepenen), 
weshalve hij zich tot het Staatsbewind wendde met de vraag, of, 
nu het leenrecht was afgeschaft en alle goederen allodiaal waren 

(art. 16 Staatsreg.), men niets anders mocht verkoopen dan "het 
recht van aanspraak op eene eventueele schadeloosstelling voor 
het gemis van uitoefening der heerlijke of leenrechten, waaronder 
de aanstelling van ambtenaren en collatie van predikantsplaatsen 
het eerste gesteld worden". Hierop volgde deze beschikking: 
,waarop gedelibereerd, en in aanmerking genomen zijnde, dat de 
daden van particulieren aan het openbaar Staatsrecht in dezen 

geen atteinte kunnen toebrengen", wordt besloten te verklaren, 
dat het verzoek geen ,,object van deliberatie" behoeft uit te ma- 
ken. (Not. Staatsbew., 6 Sept. 1802, n*. 49.) Een ander geval : 
zekere KRAAIVANOER diende een request in over den Stokkumer , 
broektiend, waarop deze beschikking volgde: "Waarop gedelibe- 
'reerd zijnde, is besloten te verklaren, zooals geschiedt bij dezen, 
dat alles, wat de thienden betreft, is gebleven op den voet, waarop 
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hetzelve is geweest voor het aannemen der Staatsregeling van 
23 April 1798 en dat diensvolgens hierdoor des requestrants 
voorschreven verzoek moet worden gehouden voor vervallen". 

(Not. Staatsbew,, 21 Oct. 1802, n'. 11.) De afdoening van de zaak 
der heerlijke rechten was iets, waarnaar blijkens gemelde ver- 
zoekschriften reikhalzend werd verlangd. In een brief van 29 

September 1802 van het Dep. Bestuur van Gelderland drong dit 

college bij de Regeering des lands aan op het "spoedig daarstel- 
len" van een ,vaste cynosure" (een Bataafsch modewoord) "nopens 
de leen- en hofrechten in dat departement". (Not. Stuatsbew., 5 Oct. 

1802.) Den 10en Juni 1803 (Not. Staatsbetc., 4 Juli 1803, n'. 6) bood 
de Raad van Binnenl. zaken een advies aan het Staatsbewind aan, 
om het Wetgevend Lichaam een ontwerp-wet voor te dragen betref- 
fende herstel van heerlijke rechten, voorzoover niet strijdig met de 

Staatsregeling. Men vindt het gedrukt in de ,Verz. v. stukken, 
betref'ende het herstel van de rechten der ambachtsheeren in de 
Bat. Rep.", 1804. J. H. VAN DER PALM, lid van dien Raad, 
was er de steller van; het is, met een ander van dat lichaam, 
van 11 April 1804, eveneens door hem ontworpen, afzonderlijk 
uitgegeven in een herdruk van 1842. In het advies van 1803 
wordt vooropgesteld, "dat de heerlijkheden, en speciaal het recht 
der ambachtsheeren tot aanstelling van schouten, secretarissen, 
schepenen, etc., veelal zijn overblijfsels der aloude graaflijke re- 

geering en van het leenroerig stelsel". In 1795 dacht men nage- 
noeg eenstemmig, zoo staat verder in dit advies, dat "veele heer- 

lijke rechten en tituls" zoozeer streden met het beginsel der 

representatieve democratie, dat men ze bzjna alom als van zelf 
verva?llen beschouwde. Maar wat ook mocht betwijfeld kun- 
nen worden, ongetwijfeld heeft de Staatsregeling van 1798, 
blijkens den duidelijken tekst van art. 24 der "Algemeene Be- 

ginselen", ze "volkomen opgeheven". In de Staatsregeling van 
1801 is niets waaruit herstel.van heerlijke rechten en titels is 
af te leiden; het beginsel van volkssouvereiniteit en representatie 
wordt er bevestigd; de rechten, bij de artikelen 73 en 74 aan 
ieder gemeente toegekend, onderstellen de vernietiging "van veele 

heerlijke rechten en tituls". (Deze opmerking van het Advies is 
m. i. volkomen juist.) De vraag is nu: wat is gewenscht, herstel 
of schadeveryoeding ? Art. 15 der Staatsregeling 1801 laat beide 



wegen open. Het Advies onderscheidt : 1° die rechten, welke niet 

afgeschaft zijn, omdat ze niet<betroffien uitoefening van gezag 
omtrent zaken van regeering en niet streden met de beginselen ' 
van volkssouvereiniteit en representatie, en die, zoo ze in over- 
dreven ijver al afgeschaft zijn, hersteld moeten worden; 2° die 

rechten, die afgeschaft zijn en voor geen herstel vatbaar zijn. 
Tot de eerste soort brengt de Raad: paardenmarkt, tol, thins, 
windrecht. Misschien, zegt hij, is de oorsprong wel usurpatie, 
maar er is dan toch voortdurend bezit geweest. Men zou ze af- 

koopbaar kunnen stellen. Yooral moeten afkoopbaar worden ge- 
steld de hand- en spandiensten en heerendiensten, "overbli?fsels 
van de aloude slavernij der vasa,llen onder het leenroerig stelzel." 
Het windrecht is m. i. zeer ten onrechte in deze rubriek I onder- 

gebracht, het was vervallen als in strijd met art. 53 der Be en 
S. grondregels van 1798 en later niet herleefd. En voorzoover 
hand- en spandiensten hier zijn ondergebracht in rubriek I, wat 
uit 't advies niet duzdelijk blijkt, is dit evenmin juist. Ook deze 
waren vervallen. Ik kom op dit punt terug. Het recht op patro- 
naat en schoolmeesteraanstelling, hoezeer- niet strijdig met de 

gronden eener representatieve volksregeering, zou echter geregeld 
moeten worden, omdat het tot misbruiken aanleiding kon geven, 
zegt de Raad, daarbij tevens opmerkende dat dit recht sinds 1795 
in onbruik was, wat echter in het straks te bespreken advies der 
Hollandsche advocaten wordt tegengesproken ; deze beweren daarin 
dat het collatierecht in sommige plaatsen van de Republiek, met 

goedvinden der belanghebbende ingezetenen, nog werd uitgeoe- 
fend. Strijdig met de gronden der tegenwoordige Staatsregeling 
acht het advies van den Raad die rechten, "welker exercitie 

eenige magistrature involveert", m. a. w. de aanstelling van regee- 
ringspersonen. Deze rechten zijn uitvloeisels van het leenstelsel, 
dat bij art. 16 der Staatsregeling van 1801 is afgeschaft. De 

reglementen voor de Departementale Besturen houden geen reke- 

ning met deze rechten, zegt de Raad. Schadevergoeding voor het 

gemis van aanstelling van het plaatselijk bestuur is niet noodig; 
dit gemis bracht geen schade te weeg. (De Raad doelt hier op 
de aanstelling van schepenen, ambachtsbewaarders, heemraden, 
of hoe ook de vertegenwoordigers van de gemeente, of van de 

ingelanden, mochten heeten. Voor deze ambten werd geen recog- 

54 
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.nitie betaald.) Wel schade is er als gevolg van de opheffing van 
het recht tot aanstelling van baljuwen, drosten, dijkgraven, schou- 

ten, secretarissen. Dit recht weer aan de heeren toe te kennen, 
zooals in het Advies der Hollandsche advocaten wor4t voorge- 
steld, acht de Raad een "in het oogloopende onbestaanbaarheid." 
Wel is schadeloosstelling gewenscht en billijk voor het gemis 
van dit recht, en zulk een schadeloosstelling is ook in den geest 
van art. 15 der Staatsregeling van 1801. Wat de rechten van 

aanstelling van ambtenaren en beambten betreft, acht de Raad 

gewenscht, dat de ambtenaren en beambten een recognitie blij ven 
betalen aan de voormalige eigenaren der heerlijkheden. Aan het 
slot vermeldt de Raad, dat hij opzettelijk de rechten van jacht 
en visscherij buiten beschouwing liet. 

Tot zoover het Advies van den Raad van Binnenlandsche Za- 

ken, dat commissoriaal werd gemaakt. (Not. Juli 
1803. n°. 6.) Behoudens enkele kleinigheden, zooals de opmerking 
over den oorsprong der heerlijke rechten uit het leenstelsel, is 
het advies m. i. volkomen juist en ook billijk. 

Achtte de Raad dus de eigenlijk gezegde heerlijke rechten, 
die, waaraan regeeringsgezag was verbonden, afgeschaft, doch 

schadevergoeding deswege billijk, minder duidelijk is zijn advies 
omtrent de oneigenlijke. Hrj erkent, dat er onder zijn, die in 

strijd zijn met de burgerlijke vrijheid, o. a. de hand- en span- 
diensten, en dat er andere zijn, die met de nieuwe wetten of 

beginselen in strijd zijn. Toch wil hij alle afkoopbaar stellen. Nu 
is een recht, dat in strijd is met de wet of met een geldend 
rechtsbeginsel, eo ipso onbestaanbaar en van afkoop van zoodanig 
recht kan geen sprake zijn; wel is schadevergoeding voor het 

gemis er van mogelijk. 
I De vraag of de niet-afgeschafte rechten, ook werden uitgeoefend, 
laat de Raad, behalve ten opzichte van het recht om predikant 
en schoolmeester aan te stellen, onbeantwoord. Dit zal van plaat- 
selijke omstandigheden hebben afgehangen; toch. lnag men aan- 
nemen dat die soort rechten, welke meer "naar overheersching 
en slavernij smaakten" dan naar "vruchten van wezenlijk eigen- 
dom" of naar "gevolg van wederzijds vrijwillig verdrag", niet 
zullen zijn uitgeoefend in plaatsen waar de geest van vrijheid, 
gelijkheid en broederschap goed had doorgewerkt. En dan denk 
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ik aan rechten, die men onder de hand- en spandiensten samen- 
vat. Dat daarnevens een recht als het windrecht in vollen omvang 
zou zijn gehandhaafd niet alleen, maar ook uitgeoe fend, moet 
eveneena . worden betwijfeld. Dat een molenaar zijn recognitie 
bleef betalen aan den voormaligen heer van de plaats, laat zich 
denken en dit zal in 't algemeen ook niet in strijd met eenige 
wetsbepaling of eenig rechtsbeginsel, geld.end na 1795, geacht 
mogen worden. (Voor Kralingen toonde ik in mijn Ambacht en 

Gemeente, bl. 200 e. v. aan, dat deze betaling inderdaad altijd 
door is gecon.tinueerd tot de inlijving toe en nog daarna.) Maar 
als de heer of voormalige heer, nu eenvoudig burger, zich eens 
in het hoofd had gehaald het oprichten van nieuwe molens te 

verbieden, of de inwoners der voormalige heerlijkheid te dwin- 

gen enkel op den banmolen te malen, geen meel van elders te 

koopen? Dan was hij toch lijnrecht in strijd geraakt met art. 53 
der Staatsregeling 1798, tweede lid, aan ieder burger de vrijheid 
verzekerende zoodanige fabriek of trafiek op te richten ofeerlrjk 
bedrijf aan te vangen als hij verkiezen zal. Zoo zou ik b.v. be- 

twijfelen, of men overal goedschiks op jaarmarkten het markt- 

geld aan den heer zal hebben betaald. 
Ik kom thans tot het hierboven reeds ver melde Advies van 

's lands advocaten aan het Departementaal Bestuur van Holland. 
Dit advies, van 25 Februari 1803, eveneens gedrukt in de "Ver- 

zameling van stukken betrekkelijk het herstel van de rechten 
der ambachtsheeren in de Bat. Rep.", is van de advocaten VAN 

TWIST, SCHEPMAN, L. J. vITRTNGFA en VAN DER SPIJK. Zij voeren 
hierin aan, dat er recht op schadevergoeding is en dat deze dan 
ook is toegezegd, immers de eigenaren van heerlijke rechten zijn 
opgeroepen tot het doen van opgaaf van hun rechten. Nu is de 

vraag, zeggen de advocaten, van waar het fonds moet komen, 
waaruit de schadevergoeding betaald moet worden, uit de alge- 
meene Staatskas, uit die van het departement Holland, uit de 
beurzen der ingezetenen? Kiest men het laatste, dan zullen deze 

prefereeren dat den heeren hun rechten worden teruggegeven. 
En aangezien zij hier onoverkomelijke bezwaren zien, stellen zij 
voor dat de eigenaren der heerlijkheden worden gehandhaafd in, 
al zulke rechten als niet strijden met de vigeerende wetten, b.v. 
ook in de keuze van baljuw en schout, mits onder goedkeuring 
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van het Departementaal Bestuur; de ingezetenen zouden dan 

moeten houden de keuze van gemeente-, dorps-, of ambachtsbe- 

sturen, waarvan toch nooit door de heeren voordeel is getrokken. 
(Dit is nagenoeg het stelsel van het nader te bespreken herstel- 

lingsbesluit van 1814.) Dezelfde advocaten hebben in een nader 
advies van 30 September 1803 het advies van den Raad van 

Binnenlandsch Bestuur bestreden op m. i. niet gelukkige wijze. 
Zij zeggen hierin, dat onjuist is de stelling, dat de heerlijke 
rechten, die strijdig zijn met volksrepresentatie, vervallen zouden 

zijn. Met de Staatsregeling van 1798 zijn - zeggen zij - ook 
de artikelen 24 en 25 gevallen en alle gevolgen dier Staatsrege- 
ling vervallen. Bewijs: De eigenaren der heerlijkheden, die hun 

papieren hadden ingeleverd krachtens die artikelen, zijn in de 
courant opgeroepen, om hun stukken te lichten; men hield dus 

op met het stelsel van schadevergoeding. De constitutie van 1801 
noemt uitdrukkelijk alles wat voor afgeschaft gehouden moet 
worden (zie art. 4, gilden; art. 14, geloofsprivileges; art. 11, 
leenrecht) ; ze noemt de heerlijke. rechten niet; de Staatsregeling 
van 1798 is weg, dus ook is vervallen de opheffing der heerlijke 
rechten, die krachtens de provisioneele regeling van 6 Maart 1 79 5, 
wat Holland betreft, thans nog (maar dus provisioneel) zijn buiten 

werking gesteld; zij slapen krachtens die provisionele disposi- 
tie", totdat er nader in is voorzien. Volgens de leer der advocaten 

zou met en door de afschaffing van de Staatsregeling van 1798 
alles hersteld zijn wat door die Staatsregeling vernietigd was. 
Dus ook die in 1795 aangevangen provisioneele slaap. En waarmee 
wordt die leer aangedrongen ? Met het argument, dat de Staats- 

regeling van 1801 een ,nieuw maatschappelijk verdrag" is, en 

geen "instellingen" of "afschaffingen", bij de ,constitutie van 
1798 bepaald, kracht of effect hebben behouden dan voor zooveel 
de Staatsregeling des jaars 1801" dat overgenomen heeft, of het 
uit de beginselen dezer Staatregeling voortvloeit. Mij dunkt, wat 
de Staatsregeling van 1798 eenmaal heeft opgeruimd, blijft opge- 
ruimd. Toen men die Staatsregeling zelf ook opruimde, hield zij 
op voortaan te leven en te werken, maar wat zij doodde, bleef 
dood en herleefde niet met en door haar dood. Het zou, als er 

beletselen, die in de Staatsregeling van 1798 voorkwamen, waren 
verdwenen door haar val, kunnen voorkomen, dat rechten weer 
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werden uitgeo.efend, die de Staatsregeling van 1798 had vernie- 

tigd, maai dan was zoodanige uitoefening niet een automatisch 

gevolg van den val der Staatsregeling van 1798 ; er was dan niet 
een herleven, maar een ontstaan. Het argument der advocaten 
omtrent de teruggave der krachtens art. 25 ingediende verzoek- 
schriften is niet klemmend. Art. 15 der Staatsregeling van 1801 

had voornamel?k artikelen 24 en 25 der B. en S. grondregels 
van 1798 op het oog. Er zou herstel of verbetering of schade- 

loosstelling komen. Maar wat er komen zou, dat had de Wet- 

gever te beslissen, niet de Uitvoerende Macht. En een beslissing 
des wetgevers bleef uit. Het oproepen in de courant, om de 

papieren te lichten, was een administratieve maatregel van het 
uitvoerend gezag. ivelke reden dit daarvoor heeft doen gelden, 
is van geen belang; niet het Staatsbewind, het Wetgevend 
Lichaam had te beslissen. De oproeping in de courant was een 

gevolg van het besluit van het Staatsbewind, dat in de Notulen 
den 27en Aug. 1802, onder n°. 54, als volgt is geboekt (ik geef 
den inhoud verkort weer): D. Ho?FnA?rR, secretaris der stad 

Elburg, wilde de aankomsttitels terug hebben, die hij krachtens 
art. 25 voor burgers dezer stad en haar omgeving had ingeleverd 
bij de Eerste Kamer van het Vertegenw. Lichaam, en die be- 

trekking hadden op tienden. Het Staatsbewind verklaarde, dat er 

geen bezwaar was tegen teruggaaf en vond aanleiding een alge- 
meene beschikking te geven ; den Algemeenen Seeretaris werd gelast 
een advertentie te plaatsen. Volgt een omslachtige advertentie, 
waarin niets anders staat dan dat men zijn stukken terug kan 

krijgen. De reden waarom, staat noch in het besluit, noch in de 
advertentie. Wat de reden was, zal men straks uit den mond 
van VAN DER PALM vernemen. 

Een zonderlinge argumentatie betreffende het al of niet voort- 
bestaan der heerlijke rechten geeft Mr. J. F. VAN REEDE, op bl. 
64 e. v. van zijn. geschrift: De zoogenaamde h.eerlijke reg ten, in 
verband beschouwd met het vierde der additioneele artikelen der 
C?-ondwet (1854). Uit rechtskundig oogpunt - aldus zijn rede- 

neering - zou men niet kunnen zeggen, da,t de heerlijke rechten 
na 1801 niet meer bestonden, want de Staat had geen schade- 

vergoeding betaald en dit moest. ,Beschouwt men de zaak uit 
een staatkundig oogpunt, dan is het duidelijk, dat de eigeniijk 
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gezegde heerlijke rechten onder de wet van 1801, als ten eenen- 
male strijdig met derzelver grondbeginselen omtrent publiek regt, 
niet kon vigeren ; met andere woorden niet konden worden uit- 

geoefend. Men kan dus wel zeggen, dat zij daadzakelijk niet 

bleven bestaan, mar dan meet Iuen ook aan het woord bestaan 
den strengsten zin niet geven. Beter ware voorzeker gezegd, dat 
de bedoelde regten toen buiten werking waren geraakt". Dit 

"rechtskundig leven en staatkundig niet bestaan in minder stren- 

gen zin" zou scbrijver duidelijker en begrijpelijker hebben uit- 

gedri.ikt, door te verklaren: ze z?n na 1801 blijven bestaan, doch 

de uitoef'ening is opgeschort, ze sliepen. Dit is het standpunt van 
de genoemde Holiandsche advocaten. Tegenover het rechtskundjg 

oogpunt van VAN REEDE stel ik den duidelijken tekst van art. 

24 der B. en S, grondregels: "zonder schadevergoeding voor altijd 
verniet?yd", niet afgeschaft, doch ve)-,nietigd. Hier werd - op zeer 

onbillijke wijze, dat is waar - gederogeerd aan 't algemeen be- 

ginsel van art. 40 nopens de onteigening niet anders dan tegen 
"schaevergoeding". En het aldus vernietigde, is, zooals blijken 
zal, v66r 1814 nooit hersteld en bleef dus tot op dat jaar toe 

vernietigd. In zijn kritiek op VAN REEDE'a geschrift verklaart 
Mr. A. DE PINTO (Themis; 1854, bl. 348) terecht: "Hoe de 

heer1ijke regten in 1795 vernietigd, door de Staatsregeling van 

1801, doch alleen stilzit),?,qend, zouden zijn hersteld, zal zeker aan 

velen tamelijh onbegrijpelijk voorkomen".. 
Het Staatsbewind had inmiddels op 1 Augustus 1803, n.a gehoord 

te hebben het rapport van het op 4 Juli 1803 commissoriaal 

gernaakt advies van den Raad van Binnenlandsche Zaken, besloten 
een en ander te doen drukken en om advies te zenden aan de 

Departementale Besturen. (Not. Staatsbew., 1 Aug. 1803, n'. 25.) 
Ik heb deze ten Algemeen Rijksarchieve in den Haag aanwezige 
adviezen geraadpleegd en wensch enkele bijzonderheden er uit 
mede te deelen. Ze zijn ook gedrukt. In dat van Stad en Lande, 
van 12 Sept. 1803, worden achtereenvolgens nagegaan de "red- 

gerrechten of grieterijen, de schepperschappen en zijlrechten, colla- 

ti6n, lank- of overrechten, dijkrechten, boerrechten, strandrechten, 
vonderrechten". Aan de redger- en grieterijrechten, zoo vervolgt 
het advies, waren verbonden jachtrecht en strandrecht; aan de 

schepperschappen of zijlrechten was van ouds het ,recht van 
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visschen" verbonden. Lank- of overrichters hadden de ordinaire 

rechtspleging van Paschen tot Pinksteren. Dijkrechten, boerrechten 

vonderrechten, i. e. toezicht op en in orde houden van gemeene en 

particuliere karspelwegen, voetpaden en vonders, afwateringen en 
het doen schutten van beesten en het in verband met een en 
ander opleggen van kleine boeten. Nimmer was er in Stad en 
Lande een prins of graaf of leenstelsel. Het waren reeele rechten, 
die redger- en grietenijrechten en andere rechten, door het volk 
in tijden van vrijheid aangenomen. Het territoir der Ommelanden 
was verdeeld in tal van rechtstoelen, wat betreft de civiele en 
crimineele jurisdictie, en wat betreft het onderhoud van sluizen 
of afwateringen wederom op geheel andere wijze verdeeld in 

zijl-eeden, waarvan een grooter of kleiner aantal, vereenigd, uit- 
maakte een z.g. schepperij, terwijl onderscheidene vereenigde 
schepperijen uitmaakten een zijlvest. "Gene van deze verdelingen" 
had "iets gemeen" met die "vsrdeling der grond, welke bij de 
onderscheiden karspelen of dorpen (hoedanige dikwijls meer dan 
een onder dezelfde rechtstoel waren gelegen) wierde geobserveerd, 
om te bepalen het recht van stemmen tot de collatien en andere 

bijzondere carspelzaken". Men had klauwregisters voor de omme- 

gangen van de heerden in de rechtstoelen en zoo ook in dye 

zijl-eeden, waarop het zijlrecht viel, en zoo ook registers van landen, 
in ieder karspel bevoegd, om in de collatie van predikant of 
schoolmeester te stemmen, behalve in de dorpen, waar de kerken 

bijzondere farniliegestichten waren. Het Oldambt werd in over- 
oude tijden op dezelfde wijze geregeerd als de Ommelanden, wat 

nog blijkt uit het landrecht van 1428, gerenoveerd in 1448 en 
in 1471. Het sloot verbonden met de Stad Groningen in 1368 
en 1435. In 1440 kreeg de Stad het Klei-Oldambt en in 1444 
het Wold-Oldambt. De waterstaat in de Oldambten is onder den 
drost met gevolmachtigden uit de ingelanden. Van 1796 af hebben 
de ingezetenen redgers aangesteld in de Ommelanden, doch op 
24 A.pril 1799 viel in het Verteg. Lichaam 't besluit, dat de 
Eerste Kamer uit een viertal van het Provinciale Hof zou kiezen. 

Verordeningen, die ingevolge de nieuwe Staatsregeling op 't stuk 
der heerlijke rechten gemaakt moesten worden, zijn reeds gemaakt 
door het dep. reglement (zie boven, bI. 51 ), of zullen nog gemaakt 
worden. Voor dit gewest is dus een algemeene wet niet noodig. 
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Het advies van Friesland, van 12 Sept. 1803, vermeldt: De 

eenige heerlijkheid, die hier is, is Schiermonnikoog, met zeestrand, . 

zeevond, stuivergeld, imposition van verkochte tapperswaren ; voor 
al deze rechten zal schadevergoeding moeten worden gegeven; 
de civiele en crimineele jurisdictie gaf schade, het afstand doen 
van deze jurisdictie beteekent voordeel voor den heer en deswege 
mag het bedrag der schadevergoeding iets worden verminderd. 
Wil men voor het gemis van zeggenschap in de civiele en cri- 
mineele jurisdictie en in het recht van collatie ook vergoeding 
geven - doch dit acht het Dep. Bestuur, zich aansluitende bij 
de denkbeelden van het Advies van den Raad van Binnenl. Za- 

ken, onnoodig - dan zal men in Friesland wat moeten geven 
voor 't gemis van stemrecht. De voormalige bezitters van dit 
stemrecht staan in dit opzicht met ambachtsheeren gelijk. Zij 
benoemden directelijk de leden der hooge regeering, maakten 
drietallen op voor de benoeming van grietmannen, mederechters, 
secretarissen, dorpsrechters, kozen volmachten tot de dijkbestu- 
ren, oefenden jus patronatus ecclesiae uit. 

In het advies van Gelderland, van 12 Januari 1804, wordt de 

juiste opmerking gemaakt: De meening van den Raad van Bin- 
nenlandsche Zaken, dat de "heerlijke rechten en jurisdictien" uit 
het leenstelsel stammen, is, althans voor Gelderland, "erroneus". 
Hier zijn "onderscheidene allodiale heerlijkheden". Heerlijke 
rechten, die geannuleerd zijn, althans slapen, zijn: 1°. rechtsge- 
bied, 2°. aanstelling van ambtenaren, 3°. privitieve jacht op an- 
ders grond, 4° diensten, die nominatim zijn afgeschaft,°5°. jus patro- 
natus. Blijft dit alles afgeschaft, dan is schadevergoeding noodig. 
Bij dit advies van Gelderland was gevoegd een geschrift van den 
administrateur van den vorst van Hohenzollern-Sigmaringen aan het 

Dep. Bestuur van Gelderland, ten betooge dat de heerlijkheden, 
van buitenlandsche leenheeren in leen gehouden en in Gelderland 

gelegen, niet in de vernietiging kunnen begrepen zijn geweest. 
In het advies van het Dep. Bestuur van Holland wordt opge- 

merkt, dat een algemeene regeling niet noodig was en ook in 

strijd zou zijn met het reglement voor 't dep. Holland ; art. 24 
der B. en S. grondregels van 1798 moest, naar de meening van 
het Dep. Bestuur van Holland, beschouwd worden als nooit te 
hebben bestaan. (Het bekende standpunt der Hollandsche advo- I 
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eaten, die hun advies dan ook aan het Dep. Bestuur van Holland 
hadden uitgebracht ; geen wonder dat men den weerklank er van 
in het advies van dit Bestuur aan de Regeering des lands terug- 
vindt.) Verschillende heerlijkheden - zoo vervolgt het Dep. 
Bestuur - waren allodiaal en art. 16 der Staatsregeling van 1801 
handelde slechts over afschafhng van het leenrecht ;. derhalve de 

heerlijkheden bestonden nog; de leenband was vervallen. 
Den l.len April 1804 rapporteert de Raad van Binnenlandsche 

Zaken aan het Staatsbewind, verwijst naar zijn advies van 10 Juni 
1803 en geeft den korten inhoud weer van de adviezen der 

Departementale Besturen. Ook dit rapport is van de hand van 
VAN DER PALM; hierboven, op bl. 53, werd er reeds op gewezen. 
Art. 24 der,B, en S. grondregels - zegt de Raad - schaft de 

heerlijke rechten af (bedoeld worden de eigenlijke heerlijke 
rechten, de regeeringsrechten, de heerlijkheden); in de constitutie 
van 1801 is niets wat op herstel gel?Ict; art. 15 dezer constitutie 
waakt enkel tegen schade, als gevolg van de afschaffng. Ze zijn 
afgeschaft, voorzoover ze strijdig zijn met volksregeering door 

vertegenwoordiging (artt. 73 en 74 der Staatsreg. 1801). Ze zjn 
vernietigd in 1798, niet hersteld in 1801 ; wil men liever zeggen, 
dat ze slapen, ooli- goed, maar dan is het een slaap tot tijd en 

wijle de wetgever ze opwekt; gebeurt dit niet, dan is het een 

doodslaap. De reden van de oproeping tot afhalen der titels was 
niet een bewijs van 't herstel der heerlijke rechten, zooals men, 
vreemd genoeg, heeft beweerd, maar geschiedde om de belang- 
hebbenden in staat te stellen op grond van art. 15 der nieuwe 

Staatsregeling zoodanig verzoek te doen als zij noodig oordeelden. 
De ambachtsheerlijke rechten en titels steunen op 't feudal 

,systhema" (hierbij verw?st de Raad naar BORT, Hooge en Ani- 

bachtsheerl., I, 6). Dus zijn alle heerlijke rechten, die eenige 
magistratuur involveeren, afgeschaft. De middenweg van 's Lands 
Advocaten deugt niet. Op constitutioneele gronden ken er gee- 
nerlei betrekking zijn tusschen voormalige ambachtsheeren en 
zaken van regeering. Schadevergoeding moet worden toegekend 
zoowel voor het gemis van deze als van andere rechten, die 
onbestaanbaar zijn met de nieuwe orde. Niet alle andere heerlijke 
rechten (dan de regeeringsrechten) zijn onbestaanbaar in de nieuwe 
orde. Deze moeten hersteld worden, doch afkoopbaar zijn. Afge- 



63 

schaft moet echter blijven het windrecht en het recht om schip- 
pers, veerlieden en chirurgijns aan te stellen (hierbij beroept de 
Raad zich op art. 74 der Staatsregeling van 1801). De quaestie 
over aanstelling van schoolmeesters is opgelost door de wet van 
29 Juli 1803; het jus patronatus is herstelbaar, want het strijdt 
niet tegen het systeem van volksregeering, doch het moet af- 

koopbaar zijn. 
Het Staatsbewind neemt het rapport met de conclusie er van 

over en zendt het op 11 Met 1804 door naar het Wetgevend 
Lichaam. Die conclusie luidde: "Cledelibereard zijnde", enz. Is 

,besloten, enz.: "dat alle heerlijke rechten en tztels, onder welke 
"benaming ook geexerceerd of bezeten, waardoor voormaals aan 

.46n of meer individueele personen toekwam de bestelling over 

"zaaken van regeering of magistrature, hetzij justitieele, politicque 
"of administrative, mitsgaders de benoeming of aanstelling' van 

"daar toe behoorende amptenaars of ministers, geconsidereerd wor- 

"den als uit kracht der Staatsregeling te zijn en blijven afgeschaft, 
"zonder daartegen eenige reclame te admitteeren of te gedoogen ; 
,dat voor het gemis deezer rechten geene verdere of andere 

,schadevergoeding zal worden gegeeven dan in zoverre dezelve 

,,pecuni?ele voordeelen opbragten en dat de te bepalen schade- 

"vergoeding voor deeze laatste niet zal mogen komen, directelijk 
;;of indirectelijk, tot bezwaar van 's Lands kasse, maar zal moeten 

,gevonden worden uit dezelfde sources, waaruit die voordeelen 

"te voren proflueerden; dat wijders de Departementale Bestuuren 

"zullen worden geauthoriseerd en aangeschreeven, om nopens het 

"uitvinden dezer schadevergoedingen en het al of niet in wezen 

"blijven van zoodanige beerlijke rechten, welker exercitie onder 

tegenwoordige Staatsregeling zou kunnen worden geleden, 
"zodanige schikkingen te beramen, als zij ten meesten welzijn 
"der ingezetenen van hunne departementen en overeenkomstig 
,bill?kheid en goede sta.atkunde het clienstigste zullen oordeelen." 
Men ziet in deze formuleering kort sa,mengevat het systeem- 
VAN DER PALM, van den Raad van Binnenlandsche Zaken, zooals 
het reeds voorkwam in zijn Advies van 1803. Al viel in de wijze 
van schadeloosstelling verbetering aan te brengen, het voorgestelde 
systeem zelf was deugdelijk en hield rekening met de nieuw 

inrichting van het Staatsbestier. 
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De Staatsregeling van 1801 werd vervangen door die van 1805. 
De volgende artikelen dier Staatsregeling zijn voor ons onderwerp 
van eenig belang: Art. 8. "Alle algemeene wetten en bepalingen, 
"welke sedert den jare 1795 hebben gederogeerd aan de pecu- 
,niele waarde van eigendommen of wettig verkregene bezittingen, 
"zijn aan herziening onderworpen. De vertogen, uit dit artikel 

"voortvloeijende, kunnen geen onderwerp van regterlijk onderzoek 

"uitmaken. leder, die door dezelve wetten is benadeeld geworden, 
,kan zich deswegens aan den wetgever vervoegen, die naar be- 

"vind van zaken en op de meest billijke wijze op de boven- 

,gemelde verzoeken zal disponeeren." 
Art. 9. "Het leenregt blijft afgeschaft. Alle goederen worden 

,gehouden voor allodiaal. De wet zorgt voor de billijke en 

"regtmatige schadeloosstelling der grondeigenaren, welke door 

"deze afschafling blijkbaar zijn benadeeld geworden." 
Art. 66. "Iedere stad, district of dorp heeft zijn eigen gemeente- 

,bestuur, ingerigt op zoodanige voet, als met de plaatselijke om- 

,,standig.heden het meest overeenkomstig zal worden bevonden. 

"De gemelde gemeentebesturen kunnen te dien einde aan de 

"Departementale Besturen de noodige voordragten doen, mits 

,,gegrond zijnde op het beginsel van volkskeuze en van eene 

,,geregelde afwisseliug." Art. 67. Iedere gemeente heeft de 

"beschikking over hare huishoudelijke belangen", enz. 
Men ziet dus dat de toestand bleef zooals onder de Staats- 

regeling van 1801. Het eenig verschil met den toestand onder 
de Staatsregeling. van 1798 was, dat er uitzicht was op schade- 

loosstelling in ruimeren zin dan krachtens het additament van 
art. 25 der Burgerlijke en Staatkundige grondregels .van 1798. 

De Raadpensionaris frond onder de onafgedane zaken van zijn 
voorganger (het Wetgevend Lichaam, onder de Staatsreg. van 

1801) de missive van het Staatsbewind van 11 Mei 1804, "hou- 
dende eene voordracht over het verleenen van schadevergoeding 
voor het gemis der heerl?ke rechten", welks inhoud zoo even 
is geciteerd, en besloot "deze missive c. a. te stellen in handen 
van ' den Secretaris van Staat voor Binnenlandsche Zaken, om 
advies confoim de nieuwe Staatsregeling." (Staatsbesl. v. d. Bat, 

Rep., 7 Juni 1805, n°. 91.) 
De zaak der heerlijke rechten, die op den goeden weg was 
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gebracht, wordt nu door den Secretaris van Staat in verkeerde 
banen geleid. De Secretaris van Staat, mr. HENDRIK VAN STRALEN, 
brengt op 5 September 1805 rapport uit. In zijn rapport onder- 
scheidt hij de heerlijke rechten in : 1°. die pecuni8ele voordeelen 

opleveren; 2°. die "jouiasance van eenig agrement" geven; 3°. die 

uitoefening van gezag meebrengen; 4°. de jura patronatus. Wat 

hij dan ten slotte voorstelt, is geworden de straks te bespreken 
publicatie van 9 Juni 1806. De Raadpensionaris stelde dit rap- 
port in handen van den Staatsraad, ten einde den Raadpensionaris 
daarop te dienen van consideratie en advies. (Staatsbesl. v. d. Bat. 

Rep., 10 Sept. 1805, n°. 3.) Nu werd in dit voorstel-vAN STRA- 
LEN wel is waar uitdrukkelijk geconstateerd, dat de eigenaren 
van heerlijkheden niet konden terugverkrijgen het recht van 

aanstelling van leden van gemeentebesturen of plaatselijke recht- 

banken, omdat dit zou strijden met de artikelen 66 en 67 der 

Staatsregeling, en met de reglementen voor de departementen en 

gemeenten, maar de aanstelling van hooge en lage ambtenaren, 
die zij voor 1795 aanstelden (en die dus niet vielen onder de 

representatieve, die krachtens volkskeuze werden aangesteld), 
herkregen zij. Zoo zou dus b.v. in Holland de heer eener heer- 

lijkheid wèl den schout, den secretaris en den bode van het 

ambacht, niet de ambachtsbewaarders, schepenen, heemraden aan- 
stellen. Voorts zouden de eigenaren van heerlijkheden herkrijgen 
de pecunieele voordeelen, die zij voor 1795 genoten, mits ze niet 
uit 't leenrecht voortkwamen, en overigens onverschillig of ze 

sproten uit de aanstelling der ambtenaren (de bekende recognities) 
of uit andere bronnen. De eigenaren der heerlijkheden en ande- 

ren, die het jus patronatus hadden, zouden dit herkrijgen, hetzij 
met of zonder hen bindende voordrachten. Als algemeene ver- 

dediging van zijn voorstel voerde VAN BTRALEN aan: ,dat van 
alle principes van regering en' van de onderscbeidene Staats- 

regelingen, sedert 1795 aangenomen en ingevoerd, de tegen- 
woordige conservatie der heerlijke regten in het algemeen het 
meest gedoogt;" ook is de tegenwoordige vorm van inwendig 
bestuur in vele opzichten gelijk aan die van voor 1795. 
Het voorstel-VAN STRALEN lokte een bezwaarschrift uit van de 
heeren DE LA COURT en YERHOYSEN, leden van het Dep. Bestuur 
van Brabant, aan den Raadpensionaris, van 26 September 1805. (Zie 
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Staatsbesl. v. d. Bat. Rep., 4 Oet. 1805, n'. 27.) betoogden 
dat dit voorstel voor Brabant ten gevolge zou hebben, dat de 
heeren en erf'secretarissen in de Meierij van den Bosch van de 
69 secretarieen er 52 zouden "begeven" ; van de 44 sehoutambten 
in de Meierij zouden er 19 door heeren van heerlijkheden worden 

begeven"; art. 23 van het reglement voor het departement 
Brabant zou hierdoor als 't 'ware worden vernietigd. Het leen- 
stelsel was en bleef afgeschaft en de heerlijkheden waren, volgens 
de adressanten, afkomstig uit het leenstelsel; en dan was er nog 
een bezwaar: het voorstel streed ten eenenmale met de volks- 

representatie. 'Vat de laatste opmerking betreft: Historisch juist 
was de splitsing, die VAN STRALEN maakte tusschen de hooge en 

lage ambtenaren, die de heeren der heerlijkheden voorheen buiten 

inmenging van de ingezetenen benoemden (zooals den schout, den 

secretaris, den bode) en de anderen, ,die op voordracht van de . 

ingezetenen (dat wil zeggen, van de plaatselijke besturen zelf of 
van kiescolleges) werden aangesteld (zooals ambachtsbewaarders, 

schepenen, heemraden). Maar de elkaar opvolgende staatsregelingen 
erkenden die splitsing niet. (Zie Staatsreg. 1798, artt. 190 e. v.; 
1801, artt. 730 e. v.; 1805, artt. 62 e. v.) En ook al ware de 

splitsing gebleven en al wilde men de keuze van schout, secre- 

taris, bode, niet bij de gemeentenaren zelf brengen, dan bleef hot 

waar, dat een recht van aanstelling dezer ambtenaren toe te kennen 
aan een particulier ten eenenmale streed met de nieuwe orde 
van zaken, ja, zooals later GOGEL het zou uitdrukken, elke 
orde van zaken". Het bij art. 24 der B. en S. grondregels van ' 
1798 afgeschafte heerlijk recht, regeeringsrecht of heerlijkheid, 
werd hier krachtens art. 8 der Staatsregeling van 1805, dat van 
dezelfde strekking was als art. 15 der vorige Staatsregeling., ge- 
deeltelijk hersteld, doch op een wijze, die, in het bijzonder wat 
de aanstelling van het hoofd der plaatselijke regeering betreft, 
in strijd geraal?te met artt. 66 en 67 der Staatsregeling van 1805 

(vgl. artt. 7a en 74 van die van 1801), in strijd ook met den 

algemeenen geest van het nieuwe staatsleven, dat niet meer 
duldde dat overheidsorganen werden aangesteld door een parti- 
cnlier, zij het dan ook onder approbatie van het Dep. Bestuur, 
zooals VAN STRALEN voorstelde. 

Intusschen, de Raadpensionaris diende het ontwerp-vAV STRALEN 
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het Wetg. Lichaam in op 11 April 1806 (Staatsbesl, v. d. Bat. 

Rep., 11 April 1806, n°. 3) en op 29Mei 1806 werd er verslag 
over uitgebracht door een commissie uit dat lichaam. De com- 
missie verklaarde op enkele punten ?vijzigingen te hebben aan- 

gebracht, waarmede de Raadpensionaris en de Secretaris van Staat 
accoord gingen, zooals zij er bij verklaarden. Deze zaak moest nu 

eindelijk eens van de baan, haars inziens, en dat wel trots de op 
handen zijnde politieke gebeurtenissen. (Hiermede doelde de com- 
misí:iie op de in voorbereiding zijnde verandering van staatsbestel.) 
Vervolgens vindt men in het register der resoluti6n van Hun 

Hoog Mogenden, dat op 3 Juni 1806, "finaal bij resumtie gedeli- 
bereerd" is op het den 29en Mei 1806 uitgebracht rapport en dat 

overeenkomstig de voordracht van de commissie het besluit is 

gevallen. De leden VAN HOOFF en CREMERS' deden aanteekenen, 
dat zij tot deze resolutie niet hadden ,,geconcurreerd". In de 
StaatsbeÛ. der Bat. Rep. vindt men op 9 Juni 1806, n'. 2: 

"Gelezen eene missive van H.I3. Mog. van den 3en dezer maand, 
dienende ten geleide van een ex.tract uit het register van derzelver 

'besluiten, ten dien duge genomen, houdende de goedkeuring van 
de voordragt van den 11 April 1.1.", enz., "zullende hiervan den 
volke worden kennis gegeven bij eene te dien einde gearresteerde 
publicatie, te vinden in het reg. der publ., litt. G, n°. 26". 

Ik geef thans den korten inhoud dezer publicatie : 1°. Leden 
van gemeentebesturen of rechtbanken zullen niet meer door de 

eigenaren van heerlijkheden worden aangesteld, want dit strijdt 
tegen art. 66 en 67 der Staatsregeling van 1805 en met de publ. 
van H. H. Mog: van 19 Juli J.805, houdende algemeen regl. voor 
de dep. best. ; 2°. voorzoover de eigenaren van heerlijkheden 
tevens leenheeren waren, blij ven zij van de leenrechten verstoken, 
behoudens schadeloosstelling ; 3°. de eigenaren van heerlijkheden 
herkrijgen het recht tot aanstelling van hooge en lage ambtenaren, 
als schouten, secretarissen, dijkgraven, of mogen zelf die ambten 

bekleeden, een en ander onder aggreatie van het Dep. Bestuur ; 
4°. zij herkrijgen alle pecunieele voordeelen, voor 1795 door hen 

genoten, behoudens die uit 't leenrecht voortspruiten ; 5°. ook 

die, waaruit enkel "de jouissance van eenig privatif agrement" 
voortvloeit ; 6°. ook herlirijgen zij het recht van patronaat, doch 

gebonden aan een voordracht van kerkenraad of lidmaten ; 
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7°. quaesties zullen door departementale commissies worden be- 

slecht ; 8°. departementale reglementen moeten dit alles nader 

uitwerken, onder approbatie van den Raadpensionaris. De publi- 
catie is gedateerd 9 Juni 1806 en onderteekeIid door C. DE Vos 
VAN STEENWIJK, fungeerend Raadpensionaris. 

De Raadpensionaris had reeds voor de aanneming van deze 
wet een proef overeenkomstig dit ontwerp willen nemen. Immers 

op den 2gen April 1806 vindt men in de Staatsbesl. der Bat. Rep. 
onder n°. 2 geboekt deze resolutie : Gelezen het verzoekschrift van 
H. Walzen Wz., houdende dat hij een windkorenmolen met 

dwangrecht heeft geerfd te Winterswrjk en dit recht ongestoord 
tot 1801 heeft uitgeoefend, toen eenige ingezetenen er een tweeden 
molen oprichtten, zoodat hij nu verzoekt het effect van art. 8 ' 
der tegenwoordige Staatsregeling, wordt besloten bij wijze van 

proef omtrent den.. voet en wijze van afdoening der geschillen 
' over de heerlyke rechten, door den R. P. volgens Staatsbesluit 

van den 11 April 1806,- n°. 3, aan H. H. Mog. voorgedragen, 
een commissie van 3 personen te benoemen, die een schikking 
zal beramen. 

Naar aanleidi.ng van de "Publicatie van Hun Hoog Mogenden, 
vertegenwoordigende het Bataafsche Gemeeiiehest, houdende be- 

palingen aangaande de heerlijke regten", gearresteerd den 9 Juni 

1806, merkt JHR. D. VAN AKERLAKEN, in zijn geschrift 
M'r. Hendrilc van Stralen, 1878, op: is het zeer wel moge- 
lijk, dat over de wenschelijkheid en doelmatigheid van dat besluit 
en de gedeeltelijke herleving daardoor van het heerlijk regt ver- 
schillend kan worden geoordeeld, maar de beide Staatsregelingen 
van 1801 en 1805 schreven voorziening in dit opzicht voor en 
wilden het in 1795 en 1798 gepleegde onregt althans door het 

geven van schadevergoeding hebben hersteld." - Ik heb reeds 

opgemerkt, dat de regeling m. i. in strij d was met de Staatsregeling, 
onder welke ze tot stand kwam, en wat de "wenschelijkheid en 

doelmatigheid" betreft van de door VAN STRALEN bevorderde 

oplossing, die de wet van 1806 gaf: het is volkomen waar dat 
in 1795 en 1798 onrecht was gepleegd; de eenige manier echter 

waarop het kon hersteld worden in het sinds 1795 geheel ver- 
anderd staatsbestel was: schadevergoeding, zonder een zweem van 
herstel' van heerlijkheden, d. i. van regeeringsrechten van parti- 
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culieren. M. a. w. de aangewezen oplossing was, om aan te nemen 
het systeem van den Raad van Binnenlandsch Bestuur, laat mij 
het noemen : het systeem-VAN DER PALM en niet het systeem- 
VAN STRALEN. Nu heeft. die wet van 1806, tegen welker verbind- 
baarheid bedenkingen bestaan - waarover nader - in de prak- 
trjk niets uitgewerkt, wat aanstonds zal blijken, maar de eerste 

stap was gezet in een verkeerde richting, die men is blijven 
inslaan, wat geleid heeft tot de herstellingsbesluiten van 1814, 
welker invloed op de praktijk van het rechtsleven, voorzoover de 

regeeringsrechten betreft, tot 1848 is gemerkt, en voorzoover b.v. 

jacht- en vischrecht betreft, nu nog gemerkt wordt. 
Ik kom nu op de vraag der al of niet-verbindbaarheid van de 

publicatie van 9 Juni 1806, een louter academische quaestie, 
omdat, zooals gezegd, deze wet nooit is uitgevoerd. Hun Hoog 
Mogenden hadden de wet op 3 Juni 1806 vastgesteld. Op 5 Juni 
1806 was ingekomen een missive van den Raadpensionaris, d.d. 
4 Juni 1806, dat hij krachtens art. 41 der Staatsregeling ílijn 
post nederlegde ; DE Vos VAN STEEN1?TIJK, tijdelbk president, word 
toen ingevolge datzelfde artikel Raadpensionaris ad interim. Op 
10 Juni 1806 deed deze heer DE Yos "de noodige ouvertures" 
in de vergadering van H. H. Mog., omtrent zijn aftreden a,ls 
ad interim Raadpensionaris; vervolgens deelde YERHUELL, lid van 
de Commissie te Parijs, als gemachtigde van laoD1=WIJK NAPOLEON, 
in de vergadering van Hun HoogMogenden mede het tractaat 
van 24 Mei 1806, waarbij aan laatstgenoemden het koningschap 
van Holland was opgedragen, en legde hij over een brief, inhou- 

dende, dat op 5 Juni . 1806 LODEWIJK NAPOLEON den troon had 

aanvaard; het tractaat is te Parijs op 5 Juni 1806 gepromulgeerd. 
(Zie Yerz. v. Wetten vagt cden Koning v. Holland, I, bl. 1.) 

Op 16 Juni 1806 is bij Hun HoogMogenden ingekomen een 
missive van den Raadpensionaris ad interim, van 9 Juni 1806, 
waarbij werd toegezonden de publicatie, denzelfden dag gearres. 
teerd (let wel de publicatie, niet de wet), en wel gearresteerd 
ingevolge zijn voorstel van 11 April en 't besluit van Hun Hoog 
Mogenden van 3 Juni 1806, houdende eenige bepalingen aangaande 
de heerlijke rechten. 

M. i. is deze publicatie geldig. De hoofzaak is, dat het besluit 
van Hun Hoog Mogenden, om het voorstel van den Raadpen- 
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sionaris aan te nemen viel op 3 Juni 1806; dus op een oogen- 
blik, waarop LODEWLTK NAPOLEON nog geen Koning en RUTGER 
JAN ScHiMMELPENNiNCK nog Raadpensionaris was. Artikelen 26 
en 27 der Staatsregeling van 1805 luiden: art. 26. ?De Verga.- 
dering van. Hun Hoog Mogenden beraadslaagt over geene andere 

onderwerpen dan over de zoodanige, welke Haar door den Raad- 

pensionaris worden voorgedragen. Dezelve vereenigt zich met de 
voordracht of verwerpt dezelve, zonder daarin eenige verandering 
of wijziging te maken." Art. 27. ,,Hun Hoog ?£ogenden, de voor- 

gedragen wet hebbende goedgekeurd, geven daarvan onmiddellijk 
kennis aan den Raadpensionaris, zvel,lce met de pronn2clgatie en exe- 
eli,tie dam'van belast is." 

De wet is dus wettig tot stand gekomen ; op 3 Juni 1806 
waren Hun -f3oog Mogenden nog ?cTolkomen bevoegd het wets- 
voorstel goed te keuren. W.il men de onverbindbaarheid er van 

handhaven, dan moet het zijn op dezen grond, dat de publicatie 
geschiedde op een tijdstip toen LoDEwi.JK NAPOLEON reeds Koning 
was, en dat ze buiten hem om geschiedde door een Raadpensio.. 
naris, die niet meer recht- had zijn functie uit te oefenen. Maar 
LODEWIJK NAPOLEON was nog niet in het land, en de constitutie 
van 1806 werd eerst 7 Augustus 1806 afgekondigd. In deze 
constitutie werd bepaald de wijze waarop de wetten zouden worden 
bekend gemaakt. De onder de vorige landsregeering wettig tot 
stand gekomen wetten, zouden dus v66r de komst van den Koning, 
ja, men zal misschien beweren voor de publicatie van de nieuwe 

Grondwet, niet in working kunnen treden. Aa.ngezien er echter 

geregeerd moet worden, ook al is de nieuwe regeering nog niet 
in functie, en de heer DE Yos VAN STEENWUK, volgens de oude 
wet de aangewezen waarnemend Raadpensionaris was, zoo lag 

'het op zijn weg regeeringsdaden, w.o. ook promulgatie van wetten 

vie, te verrichten. Hij deed dit, kan men zeggen, als waarne- 
mende de belangen van den nieuwen vorst, en deze heeft niet 
a.lleen nooit aanmerking op deze promulgatie gemaakt, maar heeft 
zelfs werkzaamheden verricht ; ter uitvoering van de wettige tot 
stand gekomeu en op voormelde wijze gepromulgeerde wet, werk- 

zaamheden, die deze wet opdroeg aan zijn voorganger, den Raad- 

pensionaris. Hierdoor is m.i. volkomen gedekt de informaliteit 
der te vroege publicatie, als er al van een informaliteit gespro- 
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ken mag worden. Want wie hier een informaliteit ziet, beweert 
eo ipso, dat van het oogenblik dat de koning te Parijs den troon 
van Holland aanvaardde tot op het tijdstip dat hij daadwerkelijk 
in Holland ging regeeren, ons land regeeringloos is geweest en 
niemand in die spanne tijds bevoegdelijk eenige regeeringsdaad heeft 
kunnen verrichten. In a,rt. 1 van het tractaat van 24 Mei 1806 

waarborgt NAPOLEON, de Keizer, het volk van Holland de hand- 

having zijner constitutioneele wetten, zooals dezelve bij de thans 

vigeerende wetten zijn verzekerd, en in art. 1 der bij dat trac- 
taat vastgestelde constitutioneele wetten wordt gezegd, dat de 
constitutioneele wetten, thans vigeerende, inzonderheid de consti- 
tutie van den jare 1805, gelijk mede de burgerlijke, staatkundige 
en godsdienstige wetten, tegenwoordig in de Bataafsche Republiek 
in gebruik; waarvan de uitoefening overeenkomstig is met de 

bepalingen van het tractaat, op den 24 Mei dezes jaars gesloten, 
in hun geheel bewaard zullen Mijven, met uitzondering van zoo- 

danige, welke uitdrukkelijk door de tegenwoordige constitutioneele 
wetten zullen vernietigd zijn. Dit laatste nu is ten opzichte van 
de wet van 9 Juni 1806 niet geschied. 

De bewering van VAN REEDE, a. w. bl. 75/77, dat deze wet 
tot stand gekomen is zonder medewerking van den Raadpensio- 
naris, is onjuist; SCI-113il%TELPENNINCK had ze zelf voorgesteld, en 
ze is voor zgn aftreden aangenomen door de wetgevende verga- 
dering, en gepromulgeerd door zijn opvolger, den Raadpensionaris 
ad interim DE Vos VAN 8?.r???·?vmR. 

Wat was nu het door LUDWS?IJK NAPOLEON, gelijk ik zeide, 
ter uitvoering van deze wet verrichte? Onrniddellijk na zijn 
troonsbestijging kwamen tal van verzoekschriften bij hem in, 
strekkende tot herstel in heerlijke rechten. Ingevolge art. 8 van 
de publicatie hebben de Gedeputeerde Besturen der gewesten bij 
den Koning reglementen ingediend op de heerlijke rechten. Immers 
art. 8 schreef voor, dat deze ingezonden moesten worden bij den 

Raadpensionaris, ,ten einde door denzelven te worden goedge- 
keurd, of wel zoodanige veranderd en gewijzigd als dezelve oor= 
deelen te behooren". Het Gedeputeerd Bestuur van Overijssel 
deelde o.a. in zijn conductoire missive van 18 Nov. 1806 mede: 
In dit departement waren ,slechts 3 v66r 1795 erkende heer- 

lijkheden", n.l. Almelo en Vriezenveen, Zalk en Veecaten en de 
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Eze. Den 8en September 1806 stelde de Koning in handen van 
den Minister van Financien, GOGEL, de concept-reglementen van 
Holland en Zeeland, opgemaakt ingevolge art. 8 van de publicatie 
van 9 Juni 1806. De Minister gaat in zijn rapport van 30 De- 
cember 1806 vnj vinnig tegen deze reglementen te keer. Hij 
zegt in hoofdzaak het volgende: 't Gaat om het herstel van het 
recht van benoeming van publieke aanklagers, baljuwen, schou- 

ten, dijkgraven, en van het recht personen toe te laten tot uit- 

oefening van ,konsten" en bedrijven (doctoren, chirurgijns, schip- 
pers, herbergiers), voorts om herstel van recht van collatie, jacht, 
visscherij, van recht op heerendiensten, strand vonderi], en ,veele 
andere". Geen dezer rechten is "admissibel" bij de "tegenwoor- 
dige gevestigde orde van zaken, om niet te zeggen bij alle orde 
van zaken, hoe ook genaamd". "Niet dan met leedwezen", ver- 
klaart de Minister, heeft h deze rechten ,hersteld gezien, in een 

tijdstip, in hetwelk alles in den Staat eene a.s. verandering :lan- 

kondigde, welken toen reeds besloten was". (Hij doelt hier op het 

feit, dat de onderhandelingen over het koningschap van LUDEWI1K 
NAPOLEON al gaande waren, toen men deze wet aannam.) lIet 

zal, wat de Koning ook besluit, een bron van oneenigheid en 

misnoegen worden. "De ondergetekende vermeend niettemin dat 
het onbestaanbaar is met alle principes van regeering, dat eenige 
individu's onder den titel van heeren de magt bezitten, om de 

aanstelling van publieke beampten en geemployeerden te doen. 

Intusschen, indien de publicatie van 9 Juni 1.I. niet werd geal- 
tereerd, zullen deze zelfde individu's 6f zelf vervullen, 6f opnieuw 
benoemen de posten van bailluwen, schouten, secretarissen, leden 
van de regeering, deurwaarders, dijk- en poldermeesters en ten 
hunnen profijt handel drijven met alle deze posten, dezelve aan 

de meestbiedende verkoopen of arbitraire uitkeeringen of recog- 
niti6n afperbsen van de zoodanigen, aan welke zij de gunst doen, 
om dezelve af te staan. Zij zullen opnieuw handel drijven met 
de acte van admissie voor de uitoefening van eenigen handel, 
kunst, handwerk", ook collatie uitoefenen, ja zelfs recht van den 

wind, "hetwelk het vermogen insluit, om aan een inwoonder van 
het Rijk het oprigten van een molen al of niet toe te staan'', 
en, "zoo men het gevoelen van het Dep. Bestuur van Zeeland 

volgen moet, zullen zij in het recht der heerendiensten hersteld 
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worden, door hetwelk ieder onderhorige verpligt word den heer 
een of twee dagen in het jaar met wagen en paarden ten dienste 
te staan". De argumenten voor de handhaving al dezer rechten 

zijn niets waard. Het is beleedigend voor het Gouvernement, te 
veronderstellen dat deze posten beter vervuld worden door hen, 
die ze van den heer door gunst of voor geld erlangen, dan door 
anderen. 't Zwaarst argument is, dat zij die rechten van het 

vroegere gouvernement kochten. Is dat gegrond, dan moet men 
de oude orde van zaken herstellen. De toenmalige verkoopers 
hadden niet de macht voor altijd de oude orde van zaken te 

"mainteneeNJn". De ondervinding leert, ,dat alle faam van gou- 
vernement even onstandvastig als al 't ondermaansche is". (Niet 
ho$'elijk opgemerkt aan een pas opgetreden nieuwbakken honiug.) 
Yoor schadevergoeding zijn ook geen termen. 

Hier wordt GOGEL onbillgk; voor schadevergoeding waren. 
overvloed van termen; voor het nog langer onthouden van scha- 

devergoeding ontbraken alle termen. :Maar overigens gaf hij een 

krachtig, duidelijk en logisch betoog tegen het herstel, zooals de 
wet van Juni 1806 het wilde en de departementale reglementen 
het hadden nit te werken, een betoog, waarin men de holle 

phrases en declamaties en de Bataafsche gemeenplaatsen mist, en 
evenzeer de deftige breedsprakigheid van de resolutien van het 
ancien regime, die na 1801 langzamerhand weer terugkeert in 
de officieele stukken. 
I Een nieuw bewijs, dat de Koning de publicatie van 9 Juni 
1806 als geldig beschouwde, is te zien in de wet op de verpon- 
ding van 20 Januari 1807 en van 8 Met 1807 (art. 37.) over de uit- 

voering dier wet. Nadat in art. 13 dezer wet is bepaald, daft de 
tienden zullen belast blij ven op den zelfden voet als over den jare 
1805 en vroeger, staat er dat insgelijks aan deze belasting on- 

derworpen blijven "alle heerlijke rechten, voorzoover dezelve 
zullen blijven bestaan". De zin der bepaling is dus klaarblijkelijk 
deze: de tienden bestaan nog steeds; over de heerlijke rechten 
moet nog beslist worden, en valt de beslissing in dien zin uit, 
dat ze blij ven bestaan, dan zullen ze ook aan deze belasting on- 

derworpen blijven. Wie het voorafgaande heeft gevolgd, za,l tot 
de conclusie moeten komen, dat hier rekening is gehouden met 
de wet van 9 Juni 1806 en met de toekomstige uitvoering dier 
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wet in provinciale reglementen. Dat er niet staat, in deze wet 

op de verpondingen, ten aanzien van de heerlijl?e rechten : "voor- 
zoover dezelve zullen worden hersteld", maar : "voorzoover de- 

zelv e zullen blijven bestaan", is ook te verklaren, als men ziet 
wat deze wet als heerlijke rechten beschouwt. Zoo worden n.l. 
als ??oorbeelden van heerlijke rechten genoemd: ,recogniti8n, par- 
ticuliere ;eei:en en passage-gelden, zoowel over wateren en rivieren 
als over bruggen, sluizen en wegen, pontgelden, beden, gruiten, 
nakoopen, tolregten, markt,,,elden, turfmaten, lastgPlden, maal- 

regten en dergelijke, mitsgaders zoodanige chijnzen en tbijnzen, 
waarvan de verponding ingevolge art. 34 door den pligtschul- 
dige aan de chijns- en thijnshefFers niet wordt gekort". De 

eigenlijk gezegde heerlijke rechten, de regeeringsrechten, de heer- 

lijkheden worden niet genoemd. Mocht men al meenen, dat ze 
niet te niet gedaan waren door art. 24 der B. en S. grondregels 
van 1798, practisch waren ze sinds 1795, en zeker sinds 1798 

niet meer in werking; over de oneigenlijke heerlijke rechten, in 
art. 25 dier grondregels bedoeld, bestonden controversen; waren 
ze te niet, ook voorzoover ze niet uit het leenrecht stamden, 
wachtte de tenietdoening op schadevergoeding? Er waren onder 
deae oneigenlijke heerlijke rechten (zooals heerendiensten en recht 
van wind, jacht- en vischrechten), die als strijdig met beginselen 
van het nieuwe staatsleven of met bepaalde artikelen der staats- 

regeling buiten werking waren, doch of de toepassiug overal ge- 
lijk was, zal van de geest der bevolking hebben afgehangen. En 
het wil mij voorkomcn, dat de voorzichtige formuleering van het 
artikel der wet van 1807 op de verponding rekening houdt met 
deze ongewisse toestanden. 

De twijfel over het voortbestaan der tienden is, naarmate de 

jaren 1 7 95 - J. 798 wat uit het zicht geraakten, verdwenen. Dat 
vaak eigenaren van heerlijkheden tiendheffers waren, vindt ge- 
reede verklaring in het feit, dat zij vaak tevens de collatie der 
kerk of kerken binnen hun heerlijkheid en dus tiendrecht hadden; 
allicht had een eigenaar eener heerlijkheid zulk een tiend aan 
den landsheer opgedmgen en van hem in leen terug ontvangen; 
ook kwam het voor dat een eigenaar eener heerlijkheid den 
novs,altiend in zgn gebied van bisschop of' landsheer in leen had 
verworven. De tiend was daardoor noch als .heerlijk recht, noch 
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als uit het leenrecht gesproten te beschouwen. Bij wetten van 17 
en ?1 April 1807, op het stuk der remissi6n van 's lands im- 

positi6n en schattingen, werd dan ook met novaaltienden rekening 
gehouden. En dat geschiedde eveneens bij het decreet van den 

Koning van 2 Aug. 1808 art. 9 (VAN DE bl. 419 e. v.) 
en bij de wet van 16 April 1809, tot bevordering van ontginning 
van woeste gronden, en het koninklijk besluit van 2 Bloeimaaucl 

1809, betreffende vrijdom van tienden. Voorts breng ik in ber- 

innering, dat het Wetboek Lodewijk Napoleon het tiendrecht 

regelde in de artikelen 523-528, 
Ten opzichte van de jacht en visseherij werden onder de re- 

geering van koning LODEWIJK NAPOLEON nog eenige maatregelen 
getroffen. De publicatie van Z. M. den Koning van Holland, 
houdende wet op de jacht en visscherij, van 17 April 1807, be- 

paalde : Een ieder heeft recht op eigen land en in eigen water te 

jagen en te visschen, wettig verkregen rechten voorbehouden. 
Alleen de Zioning heeft recht op grof wild te jagen. leder, die 

eigen grond of water wil bejagen of bevisschen, moet afpalen. 
De publieke jacht zal zich uitstrekken over alle wildernissen, 
bosschen, duinen, en andere landen, die geen bij zondere eigenaars 
hebben, of waarvan de eigenaars het exclusief recht om te jagen 
niet uitoefenen (door niet-afpaling). Terreinen met geschoffelde lanen 
en die omrasterd zijn vallen buiten 't publiek jachtveld. Yoor 
de publieke jacht moet men gepatenteerd zijn. (Aan het beginsel, 
va.n vrijdom van jacht en viseh op eigen grond en water werd 
dus geducht geknabbeld door het stelsel van publiek jacht- en 

vischterrein, want hoe weinig eigenaren zouden er de kosten van 

afpaling voor over hebben om buiten het publiek jachtterrein te 

blijven.) De wet werd gevolgd door een reglement voor de jacht 
en een reglement voor de visscherij. Dat voor de jacht, van 8 Mei 

1807, bepaalde, dat de opperjagermeester verlof gaf tot jagen, 
vogelen, visschen, en om & eendenkooien, duiventillen, 
zwaandriften en zwaanjachten aan te houden. Voor aanleggen van 
nieuwe eendenkooien, zwaandriften en zwaanjachten, en duiven- 
tillen was afzonderlijk bewilliging des Konings noodig. Bepalingen 
over afpaling der privatieve jachten. Gemeentebesturen behoefden 
voor hun zwaandriften geen verlof. Bij decreet van 11 Juli 1807 

volgde een tarief op de jacht. Het reglement op de visscherij, 
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van 23 Sept. 1808, bepaalde, dat eigen wateren moesten worden 

geregistreerd en dat de niet geregistreerde de publieke visscherij 
zouden uitmaken, met uitzondering van vijvers, grachten, slooten, 
binnen lustplaatsen en hofsteden gelegen. Het visschen met den 

hengel in de hand in de publieke wateren bleef vrij. Verder 

bepalingen over de registratie der privatieve visscherij en. 
Over de publicatie van 9 Juni 1806 tot herstel der heerlijke 

rechten requestreerden president en ordinaris gecommitteerden uit 
de 4 kwartieren der Meierij van den Bosch aan den Koning in 

Februari 1807, aanvoerende, dat de heerlijke rechten aanleiding 

gaven tot "venaliteit en omkooping", de ambten waren voor de 
meestbiedenden. Iedere stad, elk district, elk dorp behoorde eigen 
huishoudelijke belangen zelf te regelen en dus ook de ambtenaren 
aan te stellen. Ook was de publicatie in strijd met vorige con- 

stituties, die deze rechten afschaften en slechts schadeloosstelling 
wilden. (flier wordt natuurlgk gedoeld op art. 15 der Staats- 

regeling van 1801 en op art. 8 der Staatsregeling van 1805; 
art. 24 der B. en S. grondregels van 1798 bepaalde imrners : 

"zonder eenige schadevergoeding".) De constitutie van 1806 voor 
het koninkr?k Holland had geen bepalingen over heerl]ke rechten. 
en leenstelsel. Schadeloosstelling - zeggen requestranten - is 
ook billijk; maar herstel dezer rechten onwettig en onbillijk, ook 
in strijd met het tractaat van 24 Mei 1806. Requestranten geven 
dus in overweging deze wet in te trekken. 

Nog altijd waren de provinciale reglementen ingevolge de pu- 
blicatie van 9 Juni 1806 niet tot stand gekomen. 

Den 17en van Sprokkelmaand 1809 droeg de Iioning aan de 
eerste sectie van den Staatsraad op het werk der heerlüke rechten 
voort te zetten; deze sectie rapporteerde den 20en van Grasmaand 
1809 aan. den Koning. Aan den inhoud van dit rapport ontleen 
ik het volgende: Gewezen wordt op den toestand van onzekerheid 
omtrent het voortbestaan van velerlei rechten, en over hot recht 

op schn,devergoeding, onzekerheid, die de Staatsregelingen van 
1801 en 1805 niet hebben opgeheven. De eigenlijh. gezegde hoe1'- 

lijke rechten, vraardoor aan eenig bijzonder persoon eenig gezag 
in het bestuur behoort, moeten worden afgeschaft. (Hier wordt 
dus voor Goc?EL en tegen VAN STRALEN en zijn wet van 1806 

geageerd.) Ze zijn een hinderpaal tegen.de gelijkheid voor de wet. 
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Wel zegt de toelichting op 't ontwerp, dat de wet van 1806 is 

geworden, dat de toestanden van v66r 1795 eenigszins zijn her- 

leefd, maar er is nu een Monarchie, en herstel dezer rechten zou 
het recht van den Vorst aantasten. Schadevergoeding deswege 
uit te betalen, dat is ondoenlijk, bet zou enorme sommen kosten. 
Die heerlijke rechten echter, welke, hoezeer bij de uitgifte van 

heerlijkheden toegestaan, ook door andere particulieren dan eige- 
naren van heerlijkheden kunnen worden bezeten, m. a. w. die 

heerlijke rechten, welke geen regeeringsgezag meebrengen, moeten 
niet worden afgeschaft, als ze n.l. niet striiden met de "bestaande 
orde van zaken" of met de ,algemeene wetten en inrichtingen". 
(Hier wordt dus tegen GOGEL stelling genomen.) Deze 2 hoofd-, 

stellingen : afschanmg der regeeringsrechten, handhaving van een 

groot deel der andere heerlijke rechten, worden dan in een ont- 

werp-wet uitgewerkt en in een memorie van toelichting toegelicht. 
Art. herhaalt ongeveer art. 24 der B. en S. grondregels van 

1 7 98, doch zwijgf over al of niet schadevergoeding. Art. 2. Niemand 

zal zich heer noemen. De laatste eigenaren van heerlijkheden 
mogen bij hun eigennamen die der heerlijkheid voegen, bij wijze 
van plaatsaanduiding. (Dus niet als eigendomsaanduiding ; immers 

heerlijkheden bestonden niet meer en konden dus niet in eigen-. 
dom worden gehouden.) Art. 3. De aanstelling van ambtenaren, 
als leden van gemeentebesturen, redgers, gri?ers, boden, is ver- 
vallen. Hielden de heeren dit recht, de regeering zou de handen 
niet vrij hebben bij benoemingen en onmogelijk zou zijn gemeenten 
te combineeren. Art. 4. Afgeschaft is het recht tot toelating van 

inwoning en uitoefening van nering of bedrijf, het recht van 

waag of heffing deswege. Dergelijke rechten, zegt de toelichting, 
kunnen niet in handen der eigenaren van voormalige heerlijk- 
heden blijven, als hun de jurisdictie en de politie wordt ont- 
nomen. (Ik merk hierbij op, dat het recht om te beschikken 
over toelating tot inwoning en uitoefening van bedrijf wel ge- 
meenlijk niet door den heer zelf, maar door den schout, dien hij 
had aangesteld, werd uitgeoefend.) Art. 5. Het recht van den 
wind is afgeschaft. (In de toelichting staat, dat er veel over ge- 
twist is, of dit nu was eigendomsrecht of recht van gezag. De 
sectie van den Staatsraad vond het meer een recht van gezag, 
want het heeft bij de uitgiften, die er van gedaan zijn, en door 
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de benaming er aan gegeven, "eeniszins de gedaante van eigendom" 
verkregen, doch het raakt te zeer het algemeen belang en is te 
zeer verbonden "met de. politie" bestuur), om "in handen van 

bijzondere bezitters te worden overgeleverd". Art. 6. De ambte- 
naren betalen voortaan geen recognitie meer. (De sectie zegt 
hieromtrent : Van 1795 af heeft men over dit punt in 't onge- 
wisse verheerd; de R.aadpensionaris schorste processen hierover. 
De in uitzicht gestelde wet kwam den 9en van Zomermaand 1806 
en had nimmer eenige uitwerking, omdat de departementale 
reg.lementen ter uitvoerinb er van tot dlisver - de sectie 

spreekt - niet zijn goedgekeurd.) Art. 11. Het nakoops- of 

naastingsrecht wordt afgeschaft. Dit geschiedde in het ontwerp 
van 1796, aldus vervolgt de sectie, ook, en in de Staatsregeling 
van 1798, in art. 25 B. en S. grondregels, ook, doch zeer vaag en min- 
der duidelijk. (Vgl. afd. VIII, len jaarg., bl. 504 e. v.) Het poiid- 
geld, ter vervanging van het naastingrecht, wordt eveneens afge- 
schaft. Art. 16. Het patronaatschap wordt afgeschaft, onverschillig of 
het uit heerlijh recht, uit grondeigendom of uit het feit, dat de 

reehtsvoorganger van den patroon de kerk bouwde, stamt. (Dat 
het niet uit heerlijk recht stamt, is zeker.) Art. 17. Al wat niet 
met gezag samenhangt, of met aanstelling van ambtenaren, blijft. 
Art. 18. Behouden blijven dus tol- en weggelden, mits het ver- 

goeding blijkt te zijn voor onderhoudsplicht. Art. 21. Soortgelijke 
regeling voor veren ; hierbij wordt echter als eisch gesteld, dat 
men was in de possessie en tot 1794 of later het onderhoud 
heeft bekostigd. Art. 23. De gewezen heeren, zooals ook de voor- 

malige bezitters van redgerrechten, schepperschappen en zijl- 
rechten, herkrijgen jacht- en vischrecht, voorzoover zij 't wettig 
hebben uitgeoefend en tot in den jare 1794 of' later in de pos- 
sessie er van zijn geweest, en alle andere voormalige bezitters 

herkrijgen het, die het titulo oneroso verkregen. Op gronden en 
wateren echter, die als privatieve jachten en viascherijen gehou- 
den worden, mogen de hier bedoelde jacht- en vischrechten niet 
worden uitgeoefend. (Dit sluit aan bij het stelsel der jachtwet 
1807, hierboven behandeld. In de toelichting zegt de sectie : Het 
moet beperkt blijven tot gronden, die anders publiek jachtveld 
zouden zijn en niet tot de privatieve jachten worden uitgestrekt.) 
Art. 24. Het strandrecht wordt gehandbaafd voor wie tot in 
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1794 in de possessie er van waren. In de artikelen 30-35 wor- 
de rechten, die de eigenaren van heerlijkheden hebben, als grond- 
eigenaren, gehandhaafd, of, voorzoover zij ze verloren mochten 

hebben, worden ze teruggegeven. Gewezen wordt in de memorie 
van toelichting op het feit, dat b.v. in Zeeland verschillende 

bedijkers de heerlijkheid gekregen hebben ten opzichte van de 
door hen zelf ingedijkte en hun in eigendom toebehoorende 

gronden en hun bewoners. Hadden zij aan die bewoners of ande- 
ren de gronden al verkocht, dan badden zij de dijken in eigendoni 
behouden. In art. 36 wordt bet recht van aanwas den.eigenaren 
van heerlijkheden, ook als zij geen grondeigenaren zijn, terug- 
gegeven. Gemeenlijk, staat in de toelichting, zal dit recht geen 
heerlij k recht zijn, maar gevolg van grondeigendom ; intusschen 
er was aan summige heerlijkheden recht van aanwas verknocht, 
zonder dat de grond den heer in eigendom toekwam. Art. 37. 

Cijnzen, tijnzen, pensien, erfpachten, dekenlammeren (tiendheffing, 
in Groningen sporadisch toen nog voorkomende) gehandhaafd. 
Art. 38. Gelden, bij verkoop, versterf, verpachting betaald, en die 
niet leenrechtelijke verplichtingen zijn, en niet voortspruiten uit 

afkoop van naastingrecht, worden gehandhaafd. (Zoowel bij art. 
37 als bij art. 38 staat: onverschillig of de heffing geschiedt 
door den heer eener heerlijkheid of door een ander. Bij deze 
artikelen wordt bovendien opgemerkt, dat het onderscheid, dat de 
B. en S. grondregels van de Staatsregeling van 1798 maken in 
art. 25, onmogelijk is aan te wijzen, en dat de goederen, met 
deze lasten er op, van den een op den ander zijn overgegaan.) Art. 
40. Tiend, voorzoover in 1794 of later wettig in bezit, wordt 
behoudens. Dit wordt, zegt de memorie, hier behandeld, omdat 
de eigenaren van heerlijkheden vaak tienden hadden, en men nu 
eenmaal in de laatste jaren dit onderwerp in verband brengt met 
de heerlijke rechten. Art. 43. Tleerendiensten, hand- en span- 
diensten worden afgesch'aft, doch voorzoover ze in 1794 of later 

wettig in possessie zijn geweest, kunnen de rechthebbenden een 
verzoekschrift indienen, om ze gewijrigd te krijgen in een 

pecuniaire praestatie. Art. 46. De gewezen heeren der heerlijk- 
' heden, in bezit blijvende of hersteld wordende, zullen te dien 

opzichte niet anders worden aangemerkt dan als particuliere ge- 
rechtigden. Art. 47. Alle procedures over deze rechten worden 
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geschorst. Art. 48. De Koning kan goedvinden partijen den weg 
van rechte open te laten. I 

Over dit ontwerp-wet van Grasmaand 1809 werd in Juni 1809 
in den Staatsraad gedelibereerd; toen werd, op 2 Juni 1809, ten 
aanzien van het strandrecht (droit d'6paves) opgemerkt, dat niet 
bedoeld was een recht, dat eigendom verschafte der gestrande 
goederen, doch een recht op uitoefening van beheer der strand- 

goederen (l'exercice de l'administration sur les biens). 
De Koning stelde bij kabinetsorder van 9 Juni 1809 vast naar 

aanleiding van dit wetsontwerp, dat er 1* zou zijn ,suppression 
enti6re de toute nomination et de tous droits seigneuriaux et 

f6odatix, sans exception, et notamment des droits de vente, mou- 

ture, etc." en 2°. dat er zouden toegekend worden "des indemnit6s, 
aux conditions suivantes" (van niet veel belang deze "conditions"). 
Genoegzaam blijkt uit dezen kabinetsorder, dat de Koning .met 
het voorstel tot herstel der oneigenlijke heerlijke rechten, zooals 
het in het wetsontwerp van Grasmaand 1809 was belichaamd, 
niet accoord ging. l3ij stelde zich klaarblijkelijk op het standpunt 
van alles afschaffen wat regeeringsrecht was, en van de 

oneigenlijke heerlijke rechten alles wat met de nieuwe beginselen 
van staatsbestier, sinds 1795 hier gehuldigd, in strijd kwam, en 
voorts het leenrecht; hij gaf er echter dit correctief bij : met 

schadevergoeding, op deze wijze het stelsel-Goc?Er. op billijke wijze 
amendeerende. M. i. was het LODEWIJK NAPOLEON, die in deze 
materie de eenig juiste oplossing heeft aangegeven. , 

De Minister J. E. REUVENS wendde zich tot den Koning, om 
te betoogen, dat Z. M.'s plan onuitvoerbaar was; hij gaf in over- 

weging een commissie te benoemen. Hierop hebben gedelegeerden 
uit de Staatsraad andermaal gebesogneerd, en, ofschoon zij unaniem 
het plan onuit?·oerbaar achtten, hebben zij toch, om aan 's Konings 
verlangen te voldoen, een schema ontworpen, en op 27 Sept. 1809 
dit bij den Koning ingediend. Dit schema was opgesteld door 
vAN GENNEP. Het getuigt m. i. niet voor de redzaamheid van de 

heeren, dat zij geen uitvoering wisten te geven aan het billijk 
plan des Konings, om schadevergoeding toe te kennen. Het was 
het noodzakelijk complement van het wetsontwerp van Grasmaand 
1809. Ware het in dien vorm tot stand gekomen, er zou een 
volkomen in den tijd passend stelsel zijn aanvaard, op 46n punt 
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wa: het herstel der jacht- en vischrechten. Nogmaals herinner ik 
aan het woord van VIOLLET, dat op geld waardeerbare rechten 
niet zonder se>aadevergoeding mogen worden afgeschaft, als zij zijn 
gesproten uit toestanden, die voorheen niet strijdig met het recht 

geacht werden. Het stelsel des Konings was evenzeer uitvoerbaar 
als in onzen tijd de afschafling der tienden is gebleken en als 

eerlang de afschafhng der heerlijke jachtrechten zal blijken uit- 
voerbaar te zijn met inbegrip van schadevergoeding. Een schade- 

vergoeding, die het Koiainkrijk Holland op geen financieele lasten 
had behoeven te brengen. 

Maar wat bevatte nu het ontwerp VAN GENNEP? Het kwam 

hierop neer : De recognities, tot in 1794 betaald, zouden betaald 

blijven en in de kas der gemeentebesturen komen, zoo ook de 

pond- en stuivergelden. De Staat voegt er 121/2 millioen bij, te 
verdeelen over 50 jaar; uit dit fonds zal de schadevergoeding 
worden betaald voor alle opgeheven heerlijke en soortgelijke 
rechten. Na 50 jaar houdt alle uitkeering op. De Koning zendt 

op 19 October 1809 het voorstel aan den Staatsraad. 
De Staatsraad maakt een nieuw ontwerp en dient dit op 21 

Mei 1810 bij den Koning in. In dit ontwerp-wet staat dat de 
heeren van heerlijkheden geen recht hebben eenige ambtenaren 
of bedienden aan te stellen. Alle andere heerlijke of soortgelijke 
rechten zullen aan de heeren der heerlijkheden of andere gerech- 
tigden bij provisie worden gelaten, en zoo ze ontnomen zijn in 
1795 of later, worden teruggeven, behoudens wettelijke bepalingen. 
enz. Ambtenaren, die recognitie betaalden, moeten met deze be- 

taling continueeren. De opvolgers bel.?oeven niet te betalen. 

Terugkeer dus tot het stelsel van het ontwerp van Grasmaand 
1809: geen herstel van regeeringsrechten noch schadevergoeding 
deswege en herstel der andere rechten. 

Op 9 Juli 1810 werd Holland ingelijfd bij het Keizerrijk en 
ten zelfden dage besloot de Raad van Ministers het ontwerp 
betreffende de heerlijke rechten aan te houden. 

Alvorens afscheid te nemen van het koninkrijk Holland, moet 
ik nog even bespreken een besluit van den Koning van 28 Bloei- 
maand 1809, waarbij de Minister van Binnenlandsche Zaken werd 

gelast de ,noodige renseignementen in te winnen omtrent den 
aard en de wijzigingen van het leenstelsel, zooals het bestaan 
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heeft tot 1795 of later, met bijvoeging van alle departementale 
reglementen, adviezen, concepten omtrent afschaffing en schadeloos- 

stelling. Den 3en van Zomermaand 1809 vroeg dientengevolge 
de Minister aan de Landdrosten der provincien hem dit alles te 

doen geworden. De landdrost van Friesland antwoordde hierop 
den len van Hooimaand 1809, ,dat in dit departement geen speciaal 
leenrecht bestaat of immer bestaan heeft, zoodat men zich heeft 

moeten vergenoegen met het algemeen leenregt, gevonden wordende 
in het Corpus juris Romani, onder den titel van consuetudines 
feudorum". Voorts, dat "de ambachtsheerlijkheden, die volgens 

sommiger meening uit het leenstelsel zouden proflueren, ook in 

dit departement ten eenenmale onbekend zijn". De geschillen 
omtrent Schiermonnikoog, de eenige heerlijkheid in dit departement, 
hebben met de afschaffing van het leenstelsel niets gemeen". Het 

Departementaal Gerechtshof van Brabant, over deze aangelegenheid 
van de leenen gehoord, adviseerde aan den Landdrost den 4en van 
Hooimaand 1809 en.deelde mee, dat behalve goederen, die in 
leen werden gehouden, de volgende incorporeele leenen in dat 

gewest bestonden: a. heerlijkheden, b. erfsecretarieen en griffi6n,, 
c. erfvorsterijen, d. gruiten, e. tienden, renten en windmolens, 
f. warande of jacht, g. visscherijen, h. laathoven of achterleen- 
hoven. Men onderscheidde tot in den jare 1794 de dorpen van 
de Meierij in. z.g. Statendorpen en heerlijkheden. Statendorpen, 
die onmiddellijk onder het gezag der Staten-Generaal stonden ; 
heerlijkheden, die bijzondere heeren hadden. De heerlijkheden 
zijn alle uit den boezem van den Souverein voortgekomen. Vaak 
uit geldnood van den heer uitgegeven aan de heeren. En dus bij 
wederzijds verbindend contract, en derhalve zal lossing of teruggaaf 
van het geld, dat de souverein er op ontving, dienen plaats te 
hebben. Het leenroerige der heerlijkheden is slechts een vorm, 
die men aan deze verkoopen of pandschappen gaf. "4nder de 

benaming van heerlijkheid verstaat men doorgaans, dat de heer 
het regt heeft, om schout en secretaris aan te stellen, en in 

sommige heerlijkheden in Brabant is het zoo, maar niet generaal, 
op sommige plaatsen zijn erfsecretarissen en erfgriffiers van het 

geheele kwartier. Dit ook in sommige Statendorpen. Zelfs erfvor- 

sterijen, dat wil zeggen het recht om erfelijk het gerechtsbodeambt 
te hebben of te vergeven. Dit is toch geen honorabel ambt. Ook 
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heeft de hertog wel afzonderlijke jachten en visscherijen verkocht". 
Deze renseignementen over de leenen werden ingewonnen, nadat 

was tot stand gekomen de wet van 24 Januari 1809 betreffende 
de leenen, inhoudende, dat de bepalingen van de publicatie van 
7 Mei 1799 (P. XI, n°. 94) van kracht blijven ten aanzien van 
die voormalige leengoederen, die sedert de afschafhng van 'het 
leenrecht nog nimmer van eigenaar zijn veranderd; deze konden 

. weliswaar als allodiale worden overgedragen of bezwaard, maar 
er moesten dan bij worden overgelegd acten van hypotheek of 

kusting of het laatste transport of bewijs dat de goederen on- 
bezwaard zijn, en omgekeerd moest door 't gerecht aan de leen- 
kamer kennis gegeven worden van de bezwaring of het transport. 
Ten opzichte van de goederen, die na de afschafhng van het 
leenrecht reeds waren overgedragen, golden de voormelde bepalingen 
van 1799 niet meer. (Ygl. afd. VIII, len jaargang, bl. 512.) 

Een terugblik werpende op de medegedeelde gebeurtenissen in 
de periode 1795/1810, vat ik deze aldus samen: De provisioneele 
provinciale . regelingen van 1795 en volgende jaren, werden ver- 

vangen door de.Staatsregeling van 1798. (Zie afd. VIII, len jaarg., 
bl. 499 e. v.) Naar art. 24 der B. en S. grondregels dezer 

Staatsregeling waren de eigenlijk gezegde heerlijke rechten, de 

heerlijkheden, zonder schadevergoeding opgeheven, en daarmee 
was vervallen het recht van .den eigenaar eener heerlijkheid, om 
zelf schout of secretaris te zijn, of om aan te stellen schout, 
secretaris, schepenen, heemraden, en het recht om zelf uit te oefenen 
of door een ander te laten uitoefenen het redgerrecht of het zijl- 
recht of schepperschap, want ook dit waren heerlijkheden, even- 
zeer uit ambten ontstaan als de ambachtsheerlijkheden. (Zie afd. VII, 
len jaarg., bl. 188 e. v.) Het leenstelsel werd door art. 25 der 
B. en S. grondr egels afgeschaft ; de Staatsregeling van 1801 (art. 16) 
drukte dit duidelijker uit, maar de bedoeling van art. 25 is te 
dezen opzichte duidelijk en is in er op gevolgde publicatien van 
1799 en later weergegeven in dezen vorm, dat alle feodale 

goederen voor allodiaal werden gehouden. (Zie afd. VIII, len jaarg., " 
bl. 507/508 en bl. 512.) Hiermee vervielen dus de betaling van 
hofrechten en heergewaden bij leenovergangen en de leenrecht- 
banken. Velen dergenen, die in en na 1796 deel uitmaakten van 

wetgevende vergaderingen hebben ten onrechte allerlei rechten 
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als afkomstig uit het leenstelsel beschouwd. (Zie afd. VIII, bl. 
503 e. v.). Ik heb, daarbij eenigszins blijvende in den geest van 
de Staatsregeling van 1798 (B. en S. grondregels, art. 25), deze 

aangeduid als oneigenlijke heerlijke rechten, ofschoon er onder 

zijn, die, al kwamen ze ook voor in handen van niet-eigenaren 
van heerlijkheden, toch hetzij krachtens concessie der overheid, 
hetzij kracht;ens possessie (usurpatie misschien) door den heer 
eener heerlijkheid, 'als zoodanig, werden uitgeoefend, en be- 
schouwd werden als ambachtsgevolg. Sommige er van waren 

regalia, kortom zoo oneigenlijk was de benaming voor deze 
rechten niet. (Ygl. afd. V, len jaarg., bl. 96/97 ; 83 J85 ; 88/95; 
afd. VI, len jaarg., bl, 178/182; afd. VII, len jaarg., bl. 183/184 
en 189/190.) In 1798 bestond er over oorsprong en wezen van 
deze rechten geen communis opinio; evenmin over hun al of niet 

voor tbestaan ; er waren er, die beweerden, dat ze slechts voor- 
zoover ze uit het leenstelsel stamden (wat ze geen van alle deden) 
terstond waren te niet gegaan; die beweerden, dat van de 

rechten, in art. 25 bedoeld, de afschaffing werd beoogd, onafhan- 

kelijk van het feit of ze al dan niet uit het leenstelsel stamden, 
verschilden nog over de vraag,. of die afschafing pas intrad na 

toekenning van schadevergoeding, dan ' wel reeds voor dat deze 
was genoten. (Zie afd. VIII, 1en jaarg., bl. 507/519). Aangezien 
nu de beraadslagingen der wetgevende vergaderingen geen licht 
doch veeleer duisternis verspreiden over den zin van dit artikel, 
moet men het trachten te verklaren uit zijn eigen bewoordingen 
in verband met de tijdsomstandigheden, waarin het ontstond en 

, met de eischen der billijkheid. Gaat men volgens deze drieerlei 
maatstaf te werk, dan komt het mij voor, dat de bepaling als 

volgt moet worden gelezen: Slechts de ti.end-, chijns-, thijns-, nap- 

koops-, afstervings- en naascingsrechten, uit het leenstelsel af- 

komstig, werden afgeschaft. Geen dezer rechten stamden uit het 
leenstelsel (dat wist men toen niet, maar niettemin is het een feit) ; 
dus geen dezer rechten werd door dit artikel afgeschaft. Artikel 
25 stelde blijkbaar tegenover elkaar: deze en andere rechten, uit 
het leenstelsel afkomstig, en deze en andere rechten, niet daaruit 

afkomstig, en dus gevolg van "wederzijds vrijwillig en wettig 
verdrag". Deze waren "vruchten van wezenlijken eigendom" en 
waren afkoopbaar, dus niet vervallen. Die ,uit het leenrecht 
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waren vernietigd, doch tegen schadevergoeding. Op bl. 508 van 
den vorigen jaargang, zeg ik abusievelijk, dat al wat uit het 
leenstelsel stamde, sans indemnite was verdwenen. Dezelfde 
fout op bl. 511. De uitdrukking, in den aanhef voorkomende, 
"van welken aard" slaat niet op den oorsprong, doch op de 

hoedanigheid der rechten (grove of smalle of bloedtiend). Men 

blijft bij dergelijke verklaring van dit artikel in overeenstemming 
met de uitlegging, die men terstond na de totstandkoming er 
aan gegeven heeft. Immers de wetgever heeft in de periode 
1798/1810 het tiendrecht herhaaldelijk als niet opgeheven aan- 

gemerkt. (Zie afd. VIII, len jaarg., bl. 508/510, en deze afd. IX, 
2en jaarg., bl. 74/75.) 

Afgeschaft zijn dus in 1798: 1°. zonder schadevergoeding de 

regeeringsrechten (art. 24); 2°. het leenstelsel en zijn gevolgen 
(art. 25); 3°. het jacht- en vischrecht op anders grond en water 

(art. 27); 4°. al die oneigenlijke heerlijke rechten, die met eenige 
wetsbepaling of eenig rechtsbeginsel van de nieuwe rechtsorde in 

strijd waren. De onder 2°., 3°. en 4°. bedoelde rechten tegen 
schadevergoeding (art. 25 j°. 4 der Staatsregeling van 1798). 
Ill: stel mij bij deze resumtie op het standpunt, dat de B. en S. 

grondregels van 1798 niet waren beginselen, die men kon volgen 
of veronachtzamen, ter keuze, doch dat het waren bindende 

voorschriften, zoodat, indien er wordt gezegd, dat iets afgeschaft 
of vernietig.d wordt, dit niet is een wensch maar een werkelijk- 
heid. Het komt mij voor, dat dit ook de algemeene zienswijze 
was van de leden der wetgevende vergadering. Wat ik in afd. 
VIII meedeelde uit het .DcM?er?o? bevestigt dit. Dat er bij deze 

zienswijze toch nog plaats was voor een vraag, als bij art. 25 is 

gerezen, of de afschafhng terstond in werking trad dan wel pas 
na toekenning der schadevergoeding, is duidelijk. Want ook bij 
beantwoording in laatstgemelden zin, behoudt de bepaling het 
karakter van bindend voorschrift. Later is men, waarschijnlijk 
omdat men wat last begon te krijgen van het product van wet- 

geving en. men de onbillijkheid van het onthouden van schade- 

vergoeding in art. 24 inzag, en misschien ook, omdat men met 
de uitlegging der duistere bepalingen van art. 25 verlegen zat, 
met de leer voor den dag gekomen, dat die grondregels slechts 
een program vormden, om het eens modern uit te drukken. Zoo 
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is o. a, op 22 Nov. 1798 bij de beraadslagingen over de eenden- 
kooien opgemerkt, dat de B. en S. grondregels slechts stellingen 
waren; in de vergadering van 17 Januari 1799, bij de beraad- 

slagingen over hetzelfde onderwerp, voerde het lid DE LEEUW 

daartegen aan, dat art. 27, betreffende de jacht, al in 'werkiug 
was, en dat het bijvoegsel van dat artikel slechts op enkele 
onderdeelen betrekking had, niet de zaak zelf betrof; deze was 
z. i. geregeld in het artikel zelf.. 

Naar de leer, dat de B. en S. grondregels en de daaraan voor- 

afgaande Algemeene Beginselen van de Staatsregeling van 1798 
slechts stellingen waren, zouden al deze artikelen slechts zede- 

kundige voorschriften zijn, die den wetgever, den rechter, den 

staatsman, den particulier als richtsnoer dienden, zonder sanctie 

op overtreding. Nu kan dat worden aanvaard van een bepaling, 
als van art. 8 dier Algemeene Beginselen, luidende: "De eer- 

biedige erkentenis van een Albestuurend Opperwezen versterkt 
de banden der maatschappij, en' blijft iederen burger ten duursten 
aanbevolen." Hier reikt de Constituante een aanbevelingsbrief 
uit aan het Opperwezen; de vrije Bataaf bleef vrij aan die recom- 
mandatie geen gevolg te geven. Maar geldt die leer ook van 
art. 36: "De pijnbank wordt afgeschaft door de gantsche Repu- 
bliek", zoodat men ook na 1798 nog ha,d kunnen voortgaan met 

pijniijk te examineeren tot tijd en wijle een wet dit afschafte P 
De leer geldt stellig ten opzichte van art. 49: "Er zal gezorgd 
worden voor de opvoeding van verworpen kinders", ook ten 

opzichte van art. 51, bepalende: de Maatschappij "moedigt alle 
konstenaars en handwerkslieden aan", ook ten opzichte van art. 
60: "De Maatschappij wil, dat de verplichting en beschaaving 
onder haare Leden zooveel mooglijk bevorderd worde"; maar 

geldt ze ook met betrekking tot art. 53: "B de aanneming der 

Staatsregeling worden vervallen verklaard alle gilden"? Ik laat 
nu daar, of dit voorschrift teretond in pollen omgang is uitgevoerd. 
Zelfs zou ik willen beweren, dat de artikelen 3 en 4 der Alge- 
meene Beginselen iets meer zijn dan een stuk geloofsbelijdenis 
of zedeleer. (Alle leden van de Maatschappij hebben gelijke aan- 

spraak op haar voordeelen; ieder is vrij om te beschikken over 

zijn goederen.) De banden der hoorigheid - zoo dit al niet bij 
provinciale regelingen sinds 1795 was geschied - waren ver- 
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broken door de in werking treding van deze voorsehriften. 
De Staatsregelingen van 1801 en 1805 lieten den toestand 

zooals hij was, ten opzichte van de eigenlijke en oneigenlijke 
heerlijke rechten, doch stelden een herziening in uitzicht met 

schadevergoeding en bevestigden de afschaffing van het leenstelsel 

(Staatsreg. 1801, artt. 15 en 16 ; Staatsreg. 1805, artt. 8 en 9), 
en, ofschoon er bepalingen in voorkomen, die een herstel van de 

heerlijkheden (de eigenlijke heerlijke rechten) onmogelijk maken, 
heeft het aan pogingen tot zoodanig herstel niet ontbroken, zelfs 
niet van de zijde der Regeering. (Zie Staatsreg. 1801. artt. 63, 
73 en 74 en Staatsreg. 1805, artt. 66 en 67.) Onder de Staats- 

regeling van 1801 diende het Staatsbewind een ontwerp-resolutie 
in overeenkomstig het advies-vAN DER PALM (zie hierboven,. 
bl. 53/63), een ontwer p, dat zich hield aan de bepalingen dezer 

Staatsregeling, de regeeringsrechten afgeschaft liet, schadevergoe- 
ding toezegde voor het gemis er van en ten opzichte van de 

oneigenlijke heerlijke rechten aan de Departementale Besturen 

opdroeg regelingen te ontwerpen, met vrijheid om deze rechten 
in wezen te laten, als dit kon. (Zie hierboven bl. 63.) Omtrent 
de jacht en visscherij komen in de departementale' reglementen, 
die krachtens art. 63 der Staatsregeling van 1801, het bestuur 
in de departementen hadden te regelen, bepalingen voor, geheel 
overeenkomstig het beginsel van art. 27 der B. en S. grondregels 
van de vorige Staatsregeling ; jacht en visscherij op eigen grond 
en water wordt erkend, met vrijheid der eigenaars, om er ten 
bate van anderen afstand van te doen. (Zie hierboven, bl. 47 e. v.) 

Onder de Staatsregeling van 1805 kwam het ontwerp-VAN 
STRALEN, dat eigenlijke en oneigenlijke rechten herstelde, zij het 
onder beperkende bepalingen, maar niettemin, wat de eigenlijke 

heerlijke rechten betreft, in strijd met de Staatsregeling. Dit 
stelsel is belichaamd in de publicatie van 9 Juni 1806, die van 

geenerlei invloed is geweest, omdat de uitvoering afhankelijk was 

van departementale reglementen, die niet tot stand zijn gekomen. 
(Zie hierboven, bl. 67 en 78.) 

De Staatsregeling van 1806 zweeg over heerlijke rechten en 
leenstelsel. Goc??L, de Minister van Financien, keurde het systeem- 
vAN. STRALEN en de publicatie van 9 Juni 1806 ten strengste af; 

hij wilde alle eigenlijke en oneigenlijke heerlijke rechten afsehaf- 
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fen, zonder schadevergoeding. Er kwam een nieuw ontwerp, van 

Grasmaand 1809, dat de eigenlijke heerlijke rechten afschafte, 

tegen schadevergoeding, en de oneigenlijke heerlke rechten her- 

stelde, voorzoover er geen gezag mee samenhing, zoodat dus 't 
recht van den wind en de heerendiensten (hand- en spandiensten) 
zouden worden afgeschaft tegen schadevergoeding. De Koning 

ging met dit gedeeltelijk herstel der heerlijke reehten niet accoord; 

hij wilde alle eigenlijke en oneigenlijke heerlijke rechten afschaf- 

fen, tegen schadevergoeding. (Zie hierboven, bl. 80.) Een in 
's Konings geest opgemaakt ontwerp-;Ax GENNEP werd weer 

vervangen door een in den geest van dat van Grasmaand 1809. 
Dit bleef onafgedaan tengevolge van de inlijving bij Frankrijk. 
(Zie hierboven, bl. 80 e. v.) Er was dus nagenoeg niets veranderd 
sinds 1798. Alleen was aan het systeem van art. 27 der Burger- 
lijke en Staatkundige grondregels getornd. Immers de wet van 
17 April 1807 op de jacht en visscherij stelde wel voorop het 

beginsel, dat ieder op eigen grond en water mocht jagen en 

visschen, wettig v erkregen rechten van anderen voorbehouden, 
maar art. 7 bond dat recht aan een plicht tot afpaling. Alles 

wat niet op die wijze tot privatieve jacht of visscherij was ge- 
maakt, was publiek jacht- en vischterrein en daarop mochten 

jagen en visschen wie gepatenteerd waren. Het jachtreglement, 
krachtens deze wet uitgevaardigd, erkende recht op duiventillen 

en zwaandriften. (Zie hierboven, bl. 75.) En eindelijk was, maar 

dit verschil is' theorie gebleven, de onbillijkheid weggenomen van 

art. 24 der B. en S. grondregels, dat de regeeringsrechten, zonder 

schadevergoeding toe te kennen, had vernietigd. Immers art. 15 

der Staatsregeling van 1801 beloofde herziening van wetgeving 
en schadeloosstelling, en dit had m. i. zoowel op art. 24 als op 
art 25 betrekking, terwijl, wat het leenstelsel betreft, in art. 16 
der Staatsregeling van 1801 nitdrukkel]jk schadeloosstelling werd 
beloofd aan de leenheeren, wat bij art. 25 der B. en S. grondregels 
van 1798 minder duidelijk geschiedde. 

De Staatsregeling van 1805 behield deze bepalingen (artt. 8. 

en 9). De bepaling van art. 40 der B. en S. grondregels van 

1798, omtrent de onteigening tegen schadevergoeding, bleef ge- 
handhaafd in 1801 (art. 5) en al is ze in latere Staatsregelingen 
niet overgenomen, het tegendeel is er evenmin in bepaald, zoodat 
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ten dage van de inlijving bij Frankrijk voormalige eigenaren van 

eigenlijke en oneigenlijke heerlijke rechten nog steeds recht had- 
den op schadevergoeding voor die rechten, welke hun waren 
ontnomen. Natuurlijk niet voor rechten, die zij rechtens hadden 
kunnen blijven uitoefenen, doch niet uitoefenden, omdat de plicht- 
tigen ze niet beliefden te erkennen en zij (de rechthebbenden) 
zich daarbij neerlegden zonder den weg van rechte in te slaan. 

Tot slot van deze afdeeling zal ik beproeven van eenige rech- 

ten, hierboven op bl. 85, onder 4°. bedoeld, voorbeelden te 

geven, dus van oneigenlijke heerlijke rechten, die vervallen waren, 
omdat ze met eenige wetsbepaling of eenig rechtsbeginsel van 
de nieuwe rechtsorde in strijd waren. Het zal geen betoog be- 

hoeven, dat geboden is hierbij voorzichtigheid te betrachten. 
Tevens zal ik hetzelfde trachten?te doen ten aanzien van oneigenlijke 
heerlijke rechten, die in stand gebleven zijn, omdat ze niet met 

wetsbepaling of rechtsbeginsel, als zoo even bedoeld, in strijd 
waren. Ook hoop ik door enkele voorbeelden duidelijk te maken, 
dat men bij eenigszins ruime opvatting van den term "eenig 
gezag omtrent het bestuur van zaken", voorkomende in art. 24 
der B. en S. grondregels van 1798, onder de op bl. 85 hier- 
boven sub 1°. bedoelde afgeschafte regeeringsrechten kan brengen 
rechten, die anders in rubriek 4 zijn onder te brengen. 

Over jacht en visscherij kan gezwegen worden, omdat deze 
rechten sub 3°. zijn vermeld en in Staatsregelingen en wetten 
een afzonderl?ke regeling hebben gekregen. (Zie afd. VIII, 
le jaarg., bl. 519 en hierboven, bl. 47 e. v., 52, 75). Nauw verwant 
hiermee is het recht op eendenkooien, een recht, dat van ouds bij 
afzonderlijke placcaten is geregeld; hot wordt echter niet uitge- 
oefend op eens anders grond ; er bestaat slechts verplichting voor 

anderen, om alle geraas binnen zekeren kring rondom den kooi 
te vermijden. Het recht aan A. gegeven, sluit niet in zich. dat 
het in dezelfde streek of hetzelfde dorp of dezelfde buurschap 
aan B. inoet worden geweigerd. Maar er kunnen redenen voor 
de regeering zijn, om regelend tusschen beide te komen en de 

oprichting van eendenkooien aan voorafgaand verlof en de uit- 

oefening van deze wijze van eenden vangen aan bepalingen te 
binden. Ik zie hier niets wat met eenige wetsbepaling of met 

eenig rechtsbeginsel in strijd komt. En ik geloof dat er tal van 



90 

kooien buiten elk verband van heerlijkheid stonden. Het recht 
van zwaandrift, niet te verwarren met zwanenjacht, is het recht 
om tamme zwanen te houden; vele steden en eigenaren van 

heerlijkheden hadden dit recht. (vgl, afd. V, 1<? jaarg., bl. 94, 
103.) Het ging gemeenlijk gepaard met het verbod aan ieder ander, 
om binnen dezelfde stad of heerlijkheid zwanen te houden. In 
dezen vorm kon het dus niet gehandhaafd blijven in de periode 
na 1795 en was het b.v. in strijd met art. 53, 2e lid, van de 
B. en S. grondregels van 1798, toestaande aan een ieder, om 

"zoodanig eerlijk bedrijf aan te vangen, als hij verkiezen zal", 
dus ook het bedrijf van zwanen te houden en met art. 2, 3 en 
4 der Staatsregeling van 1801, art. 3 der Staatsregeling van 1805 
en art. 2 der Constitutie van 1806. Maar het kwam ook onder 
de oude republiek. wel voor, dat nieuwe zwaandriften werden ver- 

leend, en vermoedelijk was het wenschelijk in het belang van 
den landbouw tegen te gaan dat te veel menschen zwanen gingen 
houden, zoodat, overigens met behoud van de beginselen der 
nieuwe rechtsorde, het houden van zwanen als van ouds aan ver- 
lof der Overheid moest gebonden worden, mits niet herleefden oude 
rechten van ambachtsheeren op zwaandrift, als privilege, met ver- 
bod voor ieder ander om in het ambacht zwanen te houden. 
En dus kan men m.i. de bepalingen van het jachtreglement van 
1807 betreffende het in standhouden van bestaande en het aan- 

van nieuwe eendenkooien, duiventillen en zwaandriften, 
hierboven op bl. 75 besproken, als volkomen overeenkomstig 
de nieuwe rechtsorde beschouwen. Want, wat de duiventillen. 

betreft, ooh hiervan geldt hetgeen zooeven van de zwaandriften 
is gezegd, het uitsluitend recht met verbod voor anderen, indien 
het door dezen of genen mocht uitgeoefend zijn, was niet te 

handhaven, doch regeling nopens het in standhouden van oude 
en het oprichten van nieuwe duiventillen was in 't belang van 
den landbouw geboden. Het zal overbodig zijn nogmaals uit een 
te zetten, dat de omstandigheid, dat voormelde rechten van zwaan- 

drift, eendenkooi of duiventil in handen van eigenaren van 

heerlijkheden waren, niet afdoet; men vond ze evenzeer in han- 
den van anderen. 

Het recht op aandrift en op vond, dat veelal door eigenaren 
van heerlijkheden werd uitgeoefend, als ambachtsgevolg, doch 
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dat ook anderen konden hebben gekregen van den landsheer, was 
een regaal en dus een heerlijk recht. (Zie afd. V, lenjaarg., bl. 

94-9 7 ; afd. VI, 1enljaarg., bl. 179 en 182.) Hetzelfde valt te zeggen 
van het recht op bastaarden-orfenis, soms ook van dat op nakoop en 

op woeste gronden of recht van voorslag. (Zie afd. V, jaarg., bl. 

105; afd. VI, len jaar., bl. 182; afd. V, len jaarg., bl. 94, 95, 
101; afd. VI, len jaarg., bl. 179, 180, 181, 182, 183, 184.) Men 
zou kunnen boweren, dat dit rechten waren, die "eenig gezag om- 
trent het bestuur van zaken" meebrachten, en dat ze dus krach- 
tens art. 24 der B. en S. grondregels van 1798 zonder schade- 

vergoeding zijn vervallen en later bij de opvolgende Staatsregelingen 
niet hersteld, doch aan herziening onderworpen, in elk geval 
dat de bepaling omtrent gemis van recht op schadevergoeding 
vervallen is. Recht op bastaarden-erfenis zal, voorzoover het al door 

eigenaren van heerlijkheden werd uitgeoefend, in 1794 niet meer 

uitgeoefend zijn. Het recht op nakoop, op woeste gronden, op 
voorslag, zal in den regel gevolg zijn van eigendomsrecht. (Straks, 
bij de behandeling van de jurisprudentie over den dertienden 

penning in de provincie Utrecht meer hierover.) Deze rechten 

mogen dus niet, zonder meer, beschouwd worden als in 1798 
vervallen te zjjn. Men zou dan in lijnrechten strijd komen met 
art. 40 der B. en S. grondregels van 1798, dat onteigening zonder 

schadeloosstelling verbood, bepaling, herhaald in de Staatsreg. van 

1801, art. 5. Wel zouden onder art. 24 te brengen zijn het strand- 

recht, den vond, het recht op de erfenis van bastaarden. Maar 
deze drie rechten zijn ook onder rubriek 4 te brengen, on- 

verschillig of een heer eener heerlijkheid, als zoodanig, dan of 
een ander ze uitoefende, omdat het waren rechten in strijd met 
de bepalingen der Staatsregeling, die geljjkheid van allen voor- 

schreven, in strijd bovendien met den nieuwen staat van zaken, 
zooals die zich sinds 1795 had ontwikkeld. Recht op schadever- 

goeding bleef, gelijk gezegd. 
Het eigendomsrecht van de dijken werd in Zeeland voor 

ambachtsgevolg gehouden. Maar vermoedelijk zal alleen daar de 

eigendom der dijken den ambachtsheeren hebben toebehoord, waar 
hun rechtsvoorgangers degenen waren geweest, die het land hadden 

ingepolderd, of hadden uitgegeven ter inpoldering, en, zoo zij zelf 
hadden ingepolderd, eigenaren der dijken waren geworden en ge- 
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bleven, en, zoo zij hadden laten inpolderen, zich het recht op de 

dijken hadden voorbehouden en de ingepolderde gronden verkocht: 
Mede een gevolg der inpoldering was, dat de grondeigenaars 
ambachtsheeren werden. (Vgl. afd. V, len jaarg., bl. 84, 85, 90, 
91, 92, 94, 104.) Ook hier is geen enkele reden to vinden, 
waarom de Omwenteling een eind aan dit recht op de dijken 
zou hebben gemaakt. Ook hier zou zulk een opvatting' in strij d 
komen met de bepalingen omtrent onteigening. Van het recht 
van aanwas valt in denzelfden geest te beslissen ; het hing samen 
met den eigendom van den grond. (Zie VAN KuYK's recensie, in 

ThemÙ;, 1912, van het proefschrift van H. G. KROXENBERG, 

Rechisgeschiedcnis van den aanwas. Zie over recht op' dijken en 
aanwas ook blz. 79 hierboven.) 

Het recht van den wind was vervallen. Niemand kon dus ge- 
dwongen worden. op een bepaalden molen te malen ; degene, die 
het windrecht had uitgeoefend, had verloren de bevoegdheid, om 
het oprichten van nieuwe molens te verbieden. Dit vloeide regel- 
recht voort uit art. 53 der B. en S. grondregels van 1798 (vrij- 
heid van bedrijf) en uit artt. 2, 3, 4 der Staatsregeling van 1801. 
Trok degene, die windrecht had, erfpacht of grondrente uit een 

molenerf, dan verviel dit recht niet, voorzoover het was betaling 
van genot van anders grond (canon) of een vergoeding voor af- 
stand van eigendom. Maar als een deel er van een erkenning 
van .het windrecht was, een betaling voor het genot van den 

wind, dan was voor dit deel die opbrengst niet meer verschuldigd. 
Het recht van den wind zou men kunnen beschouwen als een 

recht van gezag; dan valt het dus in rubriek 1; de raadslieden 
van Koning Lodewijk Napoleon b.v. twijfelden, of dit was een 
recht van gezag (zie bl. 77 hierboven; klaarblijkelijk hadden zij 
daarbij op het oog art. 24 der B. en S. grondregels van 1798. 
Inderdaad is het recht om te beschikken op verzoeken, om molens 

op te richten, een daad van overheidsgezag. Het recht van den 
wind is een regaal, en een recht, dat ,eenig gezag omtrent het 
bestuur van zaken" meebrengt. Ook uit dezen hoofde, dus langs 
den weg van art. 24 der B. en S. grondregels van 1798, is de 

afschaffing te beredeneeren. (Zie over het recht van wind: afd. 

V, len jaarg., bl. 84, 90, 94, 95, 104; afd. VI, len jaarg., bl. 

178, en in deze afd., hierbov en, bl. 54, 77.) .: 
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Wat de hand- en spandiensten betreft, men zal ze misschien 
in rubriek 1 kunnen onderbrengen ; in elk geval hooren ze in 
rubriek 4 ; als iets strijdig was met de nieuwe rechtsorde, dan 
was het wel het praesteeren van hand- en spandiensten; ook zij n 
voor de afschaffing van deze diensten aan te voeren de meer ge- 
citeerde artikelen nopens de gelijkheid van alle burgers voor de 
wet. Mochten ze afgeschaft zijn reeds onder de oude republiek 
tegen een jaarlrjksche recognitie, die door het ambacht, m. a. w. 
door de gezamenlijke inwoners, betaald werd aan den heer, dan 
was deze recognitie m. i. niet vervallen. (Zie afd. V, len jaarg., 
bl. 100, 106; en in deze afd., hierboven, bl. 54/56,79.) Deze betaling 
toch was gevolg van een wettigen afkoop van diensten, waar 

tegenover de heer destijds een praestatie had verricht, een weg 
of brug aangelegd, of een recht van overweg over zijn particu- 
lieren grond verleend, of wat dan ook. In de voortzetting dier 

betaling lag niets onwettelijks, onredeljjka of onzedelijks. Maar 
een vordering van corv6es van de inwoners, ook al waren ze 

gevolg van een contract, ook al waren ze de contra-praestatie 
van een zeer belangrtjken dienst, dien de heer vroeger had ver- 

leend, ik zeg, zulk een vordering streed met de nieuwe rechts- 
orde en met de wetsbepalingen omtrent vrijheid en gelijkheid 
van alle burgers voor de wet. Overbodig op te merken, dat ook 
hier schadevergoeding voor 't gemis van het recht op deze dien- 
sten billijk en dan ook wettelijk toegezegd was. 

Over het veerrecht verwijs ik naar bl. 78 hierboven en naar 
afd. V, len jaarg., bl. 90, 92, 93, 94, 95, 103. Er is geen reden, 
dit recht te begrijpen onder de in 1798 afgeschafte. Het zal tot 
1810 wel overal zijn uitgeoefend. De Staat, aan wien de rivieren 

toekwamen, zou verval hebben kunnen pretendeeren en b.v. een 

waterschap, aan wie een kanaal toekwam, maar op welken grond ? P 

Accijnzen, recht van waag, al dergelijke rechten, die den door- 
voer belemmeren en den koop en verkoop, waren krachtens art. 52 
der B. en S. grondregels van 1798 vervallen, maar bovendien 
zouden ze aan te merken zijn als daden van gezag en dus onder 
art. 24 te brengen zijn. Wat het recht van waag betreft echter, 
alleen voorzoover de rechthebbende ieder ander het recht om 

waag te bouden of om elders te laten wegen mocht betwisten. 

(Zie afd. V, 1en jaarg., bl. 94; afd. VI, len jaarg., bl. 179.) 
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Tolheffiiagen zullen gemeenlijk gevolg zijn van een praestatie, 
destijds door den heffer gedaan. Verval mag te dezen opzichte 
niet licht worden aangenomen. (Vgl. bl. 54, 78 hierboven.) Markt- 

rechten, geheven door particulieren, hetzij ala eigenaren van heer- 

l§kheden of niet, waren evenzeer daden van gezag, vallende binnen 
bereik van art. 24, en overigens strijdig met de nieuwe rechtsorde, 
dus ook in rubriek 4 te brengen. (Zie afd. V, len jaarg., bl. 103.) 

Ten opzichte vau belastingen in 't algemeen moet ik echter 

nog deze opmerking maken. Wanneer de landsoverheid, b.v. hertog, 
graaf, bisschop, het recht om zekere belasting te heffen voor een. 
som ineens, uit geldnood b.v., heeft van de hand gedaan, dan 
kan het zijn, dat dit regaal in den loop der eeuwen zijn karakter 
van overheidsrecht, en de hefling ervan het karakter van gezags- 
nitoefening totaal heeft verloren, dat de hefhng een gewone civiel- 

rechtelrjke vordering, een grondrente b.v., is geworden. M. i. is 
er dan van verval van zoodanig recht geen sprake. Zoo is het zeer 

goed mogelijk, dat heden ten dage nog volkomen rechtmatig 
grondrenten worden betaald, die aanvankeljjk belastingen waren, 
geheven door de overheid, b.v. jaarschot, botting. (Zie afd. V, lea 

jaarg., bI. 100/101, en T'OCKE?A ANDREW, De bottinge, in zijn Bijd1'. 
tot de Ned. Rg., V, bl. 7 e. v. en mijn opstellen Tienden, slop- 
tienden en miskoren, en Grondrenten en 1.1ienden in Drente, in 

Rechtsyel. l?Yl`ay., 1914, b.l. 523/524, en 1916, bl. 559/566.) 
Zeer terecht zijn m. i. afgewezen de verzoekschriften van Twent- 
sche Roomsch-Katholieke boeren, die na 1795 meenden niet meer 
het miskoren te moeten betalen aan den predikant (Dagverhaal, 
le Kamer Lich., 10 Maart 1800, VII, bl. 689 en Not. 

Staatsbew., 7 J'an. 1802 ; jurisprudentie in W. 633, 1937, 2236, 
3100); immers dit koren werd niet meer voor het opdragen van 
missen betaald, maar deze heffing was een. grondrente geworden, 
en dat de Gereformeerde Overheid na den afval van Spanje de 
R.-K. boeren verplichtte dit geld te blijven betalen aan den 
predikant, zijnde "den Gereformeerden pastoor", kan men nu in 
dezen tijd afkeuren, het was toen ter tijd de natuurlijkste zaak 
ter wereld. (Zie SICCAMA, Geestelijke en kerkel. goederen, I; VAN 

APELDOORN, De Kerkel, goederen in Fries land, beide passim.) 
lets anders wordt het, als de eigenaar van het heerlijk recht 

van belastingheffing, ook na 1798 beweerde met uitsluiting van 
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ieder ander, ook van de Landsoverheid, gerechtigd te zijn tot 

belastinghefling. Dan pretendeerde hij een recht, medebrengende 
een daad van gezag (art. 24) en in elk geval een recht, vallende 
in rubriek 4. 

In de Consudt,atien van mr. JONAS DANIËL MEIJER is onder 
n°. 3 een consultatie opgenomen betreffende een recht van be- 

lastingheffing. Ik zal in 't kort den inhoud van MEIJER'S betoog 
weergeven en daarna zeggen, waarom ik mij met zijn conclusie 
niet kan vereenigen. In 1478 gaven MAXIMILI,EAN VAN OOS'flm- 
RIJK en MARIA VAN BoURGONDiiE de heerlijkheid C. uit, met m aal- 
der?, visscherij, vogelarij, veren, ommeloopen, aanwassen" en andere 

ambachtsgevolgen, en ,met den excijns aldaar, al soo groot als 
die nu daar is, of namaals mogt worden", wel te verstaan dat 
dc geerfden in de ambacht van C. niemand schot of bede zullen 

geven dan aan Floris van Borsele en zijn nakomelingen, heeren 
en vrouwen van C. (Het blijkt uit vergelijking met Te g. S'tccat 
van Zeeland, 2e deel, bl. 335, dat is bedoeld, mai1r 
de formuleering in den Teg. Staat is anders, minder gunstig voor 
den heer van Cortgene.) De Hooge Raad van Mechelen bevestigde 
dezen heer in dit recht in 1497. De H. R. van Holland en Zeeland 
deed dit nogmaals in L674, beslissende dat niemand er eenige 
belasting mocht heffen, behalve de heer van Cortgene zelf. Bij 
een schikking, zes weken na dato van dit arrest tusschen de Staten 
van Zeeland en den heer van C., deed deze afstand van den 

impost op de consumptie van gemeene middelen, doch behield 
alle overige belastingen. De heeren van Cortgene bleven tot 1806 
in dit genot. Sinds 1806 hief de Staat er alle belastingen. Er 

volgden onderhandelingen, die bij de inlijving van ons land bij 
Frankrijk nog gaande waren en hervat werden onder Willem I. 

Deze ontzegde bij K. B. van 29 Juni 1817 den heer van C. alle 

recht, omdat het behoorde onder de afgeschafte en niet her- 
stelde heerlijke rechten. MEIJER adviseert over dit geval als 

volgt: Zonder schadevergoeding kan dit recht niet ontnomen 

worden; zie art. 545 Code Civil. En een heerlijk recht is het 

niet, zegt hij, want de heerlijke rechten zijn in 1795 afgeschaft 
en tot 1806 heeft de heer van Cortgene onbelemmerd zijn recht 

uitgeoefend. 't Is geen heerlijk recht, want geen heer bezat zulk 
een recht; 't was een regaal. En het is met 't begrip van leen- 



96 

roerigheid in strijd. Maar wat zou er uit volgen als 't eens een 

afgeschaft heerlijk recht was? Dat de ingezetenen van Cort- 

gene geheel vrij zouden zijn van belasting betalen. - Om te begin- 
nen met 't slot: Een ambachtsheer heeft in leen het recht om 
œlle belastingen te heffen, met uitsluiting van de Overheid. Dit 

recht vervalt in 1795, althans in 1798; dan is dus vervallen het 
recht van den ambachtsheer; <m heJn behoeven de inwoners van het 
ambacht niets meer te betalen. Waarom vloeit hieruit voort, dat 

ooh de Overheid voor goed lam geslagen is? Dat de wetgever 
onbevoegd zou zijn ook voor de inwoners van dit ambacht gel- 
dende belastingwetten te maken? Het recht, zegt MEIJER, dat 
aan den heer van C. was verleend, was geen heerlijk recht; het 
was een regaal. Ik durf hiertegenover stellen : elk regaal is een 

heerink recht ; immers uitvloeisel van regeermacht; niet elk heer- 

lijk recht is een regaal. (Zie afd. V, len jaarg., bl. 96 e.v.) Dat 

het met 't begrip leenroerigheid in strijd is, is een bewering van 

MEIJER, samenhangende met de omstandigheid, dat hij de heerlijke 
rechten afleidt uit het leenstelsel. Door art. 24 der B. en S. grond- 
regels is dit recht in 1798 vervallen. Het is contra legem nog 
uitgeoefend tot 1806. Immers het was "een gezag omtrent het 
bestuur van zaken" in Cortgene, een gezag te hinderlijker, omdat 
de Overheid er door belet werd baar eigen belastingwetgeving 
gelijkelijk op alle? burgers te doen drukken. Schadevergoeding 
voor het gemis van dit recbt werd den voormaligen heer van 

Cortgene verzekerd .door de meer geciteerde bepalingen der Staats- 

regelingen van 1801 en 1805. ' 

Over het tiendrecht behoef ik, na alles wat daarover reeds 

gezegd is, niet te spreken in dit verband. (Zie afd. V, len jaarg., 
bl. 86, 90, 92, 93, 94; afd. VI, len jaarg, bl. 178.) 

Een enkel woord nog over patronaat of collatierecht of kerkgift. 
(Vgl, afd. V, len jaarg., bl. 85, 86, 90/91, 92, 94, 104; afd. VI, 
len jaarg., 178.) Dit betreft het bestuur in de Gereformeerde, 
de vroegere Roomsch Katholieke, thans de Ned. Herv. kerk. Onder 
art. 24 der B. en S. grondregels van.1798 is het collatierecht niet 
te brengen; het artikel heeft geen betrekking op het bestuur van 

zaken in de kerk. Op 8 April 1800 verklaarde het Verteg. 
Lichaam der Bat. Rep., dat de keuze der kerkeltjke ambtenaren 
ter dispositie stond van elk kerkgenootschap. (Zie Publ. 11 April 
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1800, P. VI, n°. 180.) V66r de Staatsregeling van 1798 hebben 
wel provisioneele regelingen plaats gehad, die echter met en doot 
deze Staatsregeling vervielen. Zoo hebben de provisioneele repre- 
sentanten van het Yolk van Holland b.v. het collatierecht alsmede 
het recht der ambachtsheeren, om schoolmeesters aan te stellen, 
vervallen verklaard,' in afwachting van definitieve regeling door 
den nationalen wetgever. (Publicatie van 6 Oct. 1797, P. VIII, 
n°. 261.) In de publicatie van 9 Juni 1806 werd het collatierecht 

gehandhaafd, doch deze publicatie is, gelijk wij gezien hebben, 
nooit in werking gekomen. Ten tijde van de inlijving bij Frankrijk 
was het dus nog niet verder gekomen dan tot provisioneele rege- 
lingen, en het is de vraag in hoever men zich hieraan v66r en 
na 1798 zal hebben gestoord. Gl-elijk gezegd: op sommige plaatsen 
stoorde men zich er niet aan. (Zie hierboven bl. 54.) Op andere 

plaatsen ontstond er quaestie over. Mr. J. A. VAN GENNEP, eige- 
naar van de heerlijkheid Heukelom, b.v., doleerde in 1805, dat 
de kerkeraad aldaar een predikant had beroepen zonder zijn mede. 
weten en wilde in zijn recht ongepraejudicieerd zijn. De Raad- 

pensionaris stelde zijn verzoekschrift .in handen van den Secretaris 
van den Staat voor Binnenl. Zaken, en het beroep werd gesur- 
cheerd, hangende de deliberatien over ''t request. (Staatsbesl. 
Bat. Rep., 2 en 6 Sept. 1805.) 

X. 1810/1814. 

Ons land is bij gedeelten bij Frankrijk ingelijfd en bij ver- 
schillende keizerlijke decreten zijn Fransche wetten executoir 
verklaard voor gedeelten van ons land. Men vindt die decreten 
in het aan het hoofd van afd. VIII, 1en jaarg., bl. 491, geciteerd 
Rapport van METMAN, DE PINTO en OLIVIER, in het. 2e gedeelte, 
bl. IX-LXXVI. Het groote decreet van 8 November 1810 
bevat een lange lijst van wetten, die executoir verklaard zijn in 
de d6partements des Bouches du Rhin et des Bouches de l'Escaut 
et dans 1'arrondissement de Breda (Bull. des Lois, n'. 327 bis; 
FORTUYN, I, bl. 13 e. v.). Dezelfde wetten werden krachtens 
decreet van 6 janvier 1811 (Bull. des Lois, n°. 342) executoir 
verklaard in de departements de la Hollande. Vervolgens kwam 
een decreet van 19 avril 1811, contenant de nouvelies dispositions 
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sur la mise en activit6 des lois et r6glements de 1'empire dans 
les neuf d6partements de la Hollande et dans 1'arrondissement de 
Breda (Bull. des Lois, n°. 394). Intusschen in al deze Fransche 

wetten is er niet een, die direct de heerlijke rechten betreft. De 
in afd. VIII, len jaarg., bl. 496 e. v., vermelde wetten, uit de 

eerste jaren der Fransche revolutie, over de afschaffing van het 

r6gime feodal, zijn hier te lande niet executoir verklaard. 
Onder de bij voormelde decreten executoir verklaarde wetten, 

zijn er echter, die zgdelings enkele oneigenlijke heerlijke rechten 
betreffen. Zoo de lettres patentes du Roi du 30 avril 1790, 
concernant la chasse (RONDONNEAU, III, bl. 458), executoir ver- 

klaard bij de decreten van 8 November 1810 en van 6 Januari 

1811. In den niet bij RONDONNEAU, doch wel bij DUVERGIER 

opgenomen considerans van deze lettres patentes, staat, dat bij de 

decreten van 4, 6, 7, 8, 11 aout 1789 is afgeschaft le droit 
exclusif de la chasse (op anders grond) et rendu a tout propri6- 
taire le droit de d6truire on de faire detruire sur ses possessions 
seulement toute esp6ce de gibier; dat echter daarna de jacht is 

geworden une source de d4sordres pour la recolte. En van daar 
deze nieuwe regeling van 30 April 1790, waarvan artikel 1 als 

volgt luidt: 11 est d6fendu h toute personne de chasser, en 

quelque temps et de quelque maniere que ce soit, sur le terrain 

d'autrui, sans son consentement, à peine de 20 liv. d'amende"i 
Yoorta bevat deze regeling een verbod, om te jagen, als de 
vruchten te velde staan, en een voorschrift omtrent openen en 
sluiten van de jacht. Het wil mij voorkomen, dat de bepalingen 
dezer lettres patentes in strijd zijn met de regeling van 1807, 
omtrent het publiek jachtveld, hierboven besproken, zoodat deze 
verviel bij de executoir verklaring der lettres patentes. Bij dezelfde 
decreten van 8 Nov. 1810 en 6 Jan. 1811 werd executoir ver- 
klaard het arr6t6 van 28 vend4miaire, an 5 (19 Oct. 1796), qui 
interdit la chasse dans les forets nationaux (Bull. des Lois, n'. 

84 ; RONDONNEAU, III, bl. 515) en het arr6t6 van 19 pluviose, 
an 5 (7 Febr. 1797), concernant la chasse des animaux nuisibles. 

(Bull. des Lois, n'. 119 ; RONDONNEAU, III, bl. 518.) 
Betreffende de visscherij zijn bij dezelfde decreten van 8 Nov. 

1810 en van 6 Jan. 1811 executoir verklaard: 1°. Arr6t6 du 
28 messidor, an 6 (16 Juli 1798, RONDONN??tt III, bl. 524), 
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waarbij uit overweging, dat de vrijheid, die een ieder is gegeven 
om in de ,rivi6res navigables et flottables" te visschen, niet mede- 

brengt afschamng van de regelen tot behoud van den vischstand, 
worden gehandhaafd de bepalingen der ordonnance des eaux et 

forets, van 1669. Gedeelten dezer ordonnantie zijn bij dezelfde 
decreten executoir verklaard. 2°. Loi du 14 flor6al, an 10 (4 Mei 

1802, RONDONNEAU III, bl. 529); stelt strafbaar het visschen dans 
les fleuves et rivi?res navigables, zonder van den Staat gehuurd 
te hebben of une licence te hebben ; doch niet strafbaar is: la 

ligne flottante et 4 la main. 3°. Arr6t6 du 17 nivose, an 12 

(8 Jan. 1804; RONDONNEAU, III, bl. 543 ; Bull. des Lois, n'. 334) 
handhav ende voormelde bepaling. 4°. Avis du Conseil d'Etat du 
30 pluviose, an 13 (19 Febr. 1805; Bull. des Lois, n°. 56; 
RONDONNEAU, I, bl. 308), dat het vischrecht in de rivieres non 

navigables, dat in Frankrijk vroeger toebehoorde aan den seigneur 
haut justicier of den seigneur du fief, toekomt aan de propietaires 
riverains. Uit dit samenstel van bepalingen vloeit voort, dat de 
Staat aan zich trok den eigendom van de vlotbare stroomen en 
rivieren en het vischrecht daarop. Het was krachtens den mede 
hier te lande ingevoerden Code civil, art. 538, domaine public, 
extra commercium. Degenen, die dus vischrecht hadden op deze 

stroomen, werd dit daadwerkelijk ontnomen. Was het rechtens 
niet reeds vervallen, door art. 27 der B. en S. grondregels van 
1798 ? Alleen dan niet, als men het artikel zoo leest, dat het 
slechts den particulieren eigenaar jacht- en vischtrecht op eigen 
grond en water geeft, met uitsluiting van ieder ander. 

Bij voormelde decreten van 8 Nov. 1810 en 11 Jan. 1811 zijn 
nog executoir verklaard : 1°. de wet van 6 frimaire, an 7 (26 
Nov. 1798, Bull. des. Lois, n°. 246; RONDONr??AU, II, bl. 373); 
2°. titel 4 van de wet van 14 flor6al, an 10 (4 Mei 1802), rela- 
tive aux contributions indirectes de 1'an XI (RONDONNE?.U, II, 
bl. 388); 3°. Arrete du 8 flor6al, an .12 (28 April 1804, RoN- 

DONNEAU, II, bl. 400), alle betreffende de »bacs et bateaux sur 
les fleuves, rivieres et canaux navigables", dus betreffende de 
overzetveren op stroomen, rivieren en kanalen. Art, 2 der onder 
1°. vermelde wet bepaalde: "Aussitot la publication de la pr6sente 
loi les proprietaires, d4tentours, conducteurs de bacs, bateaux, 
passe-cheval, et autres passans sur les fleuves, rivieres et canaux 
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navigables, seront tenus de faire connaitre leurs titres a 1'admi- 
nistration de leur canton." Art. 3 zegt, dat, bij gebreke van 

aangifte binnen 1 maand na de publicatie, zij zullen worden ge- 
depossedeerd "sans indemnit6". Die wel aangifte gedaan hebben, 
zullen, blijkens de volgende bepalingen, tegen schadeloosstelling 
hun recht moeten afstaan aan den Staat. In de onder 2°. genoemde 
wet, titel 4, werd geregeld hoe de Staat de tarieven zou regelen 
gedurende de eerste tien jaren. Over het heffen der overzetgelden 
handelt het sub 3°. gemeld arrete ; ook bepaalt dit, dat uit de 

opbrengst zullen worden gerembourseerd de voormalige eigenaren 
der veren, welke de Staat in bezit heeft genomen. 

Zoo zouden dus de eigenaren van heerlijkheden hier te lande, 
die onder hun oneigenlijke' heerlijke rechten, hetzij als ambachts- 

gevolg, hetzij als afzonderlijk verworven recht, een veer hadden, 
hiervan hebben moeten afstand doen. Intusschen er volgde den 
21 en October 1811 een keizerlijk decreet III, bl. 374), 
relatif à la classification des routes et des p6ages qui s'y per?oivent 
et a d'autres objets de cette nature. Op de bepalingen betreffende 
de tollen in dit decreet, kom ik meteen terug. 

Ten opzichte van de 'overzetveren werd in art. 11 bepaald: 
"Tl n'est rien innove a la propriété des bacs, ponts-volants et 

passages-d'eau de toute espece dans les d6p. de la Hollande. Tous 
les proprietaires justifieront de leur propriete auprbs du couseiiler-. 

.d'etat directeur des pouts-et-chauss6es, avant le 1 janvier 1813, qui 
nous en fera son rapport." En in art. 12 werd bepaald, dat de 

eigenaren der overzetveren hun titels en tarieven moesten inzenden 
voor 1 Dec. bij den prefect, en dat de tarieven na verificatie moesten 
worden aangeplakt aan het veer. Kortom er werd teruggekomen op 
de executoirverklaring van de gemelde Fransche wet van 6 

frimaire, an 7, en ieder, die een recht van veer had, werd er 
in gehandhaafd, mits hij zijn titels inzond. Of er ook een erken- 

ning van het veerrecht moest volgen van de zijde van de Re- 

geering of van den prefect, of den directeur, en of de handhaving 
van zoodanige erkenning afhankeljjk was, daarover zwijgt het 
decreet. Wel kan men er uit ophiaken, dat de tarieven werden 

goedgekeurd. 
De land- en watertolhemngen werden bij hetzelfde decreet ook 

gehandhaafd. "Les communes on particuliers, proprietaires de 
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p6ages" (op landwegen), moesten voor 1 Jan. 1812 hun titels in- 
zenden bij den prefect, die ze met zijn advies zou doorzenden, 
waarna de keizerlijke beslissing over 't recht zou volgen (art. 2). 
En wat de watertollen aangaat, hielden de artt. 8-10 een soort- 

gelijke regeling in, die straks bij de jurisprudentie ter sprake 
zal komen. . 

Omtrent de tienden, ten onrechte toenmaals wel onder de rechten 
uit het leenstelsel afkomstig gerekend, en die, om redenen hier- 

boven, op bl. 74/75 ontvouwd, veel in handen van eigenaren van 

heerlijkheden waren, zou ik hier kunnen ?wijgen, maar juist omdat 
ze nu eenmaal bij de heerlijke rechten en 't leenstelsel behandeld 

werden, zal ik ook in deze afdeeling er iets van mededeelen. Er 

zijn na de inlijving betref'ende de tienden eenige keizerlijke 
decreten uitgevaardigd, alleen geldend voor gedeelten van ons 
land. Yooreerst het keizerlijk decreet van 18 October 1810, contenant 

reglement general pour l'organisation des dep de la Hollande. 

(Bull. des Lois, no 322; Code Organique bl. 110.)'Art 218 "Les 
dimes et rentes foncieres continueront a etre percues en Hollande, 
conformement aux lois existantes". 219. "11 sera statue ulterieure- 
ment sur la faculte de racheter les dites dimes et rentes". Een 

keizerlijk decreet van 11 Januari 1811 (Code 0rganique bl. 524), 
concernant les dimes dans les dep des Bouches du Rhin et des 
Bouches de 1'Escaut et dans 1'arrondissement de Breda, bepaalde 
dat de eigenaren der tiendplichtige gronden 'Ia van de tienden 
mochten afhouden, voor de verponding. En dezelfde bepaling 
vindt men in het decreet van 21 October 1811 (Bull. cles lois 
no 397 /7340), relatif a 1'6tablissement des contributions de l'Empire 
dans les 7 d6p., form6s du territoire de la ci- devant thollande. 
Art. 6 e.v. handelen over de contribution fonciere ; art. 8 luidt: 

"Le produit des terres sera estim6, pour asseoir la contribution, 
sans avoir egard -aux dimes, dont elles seraient grev6es. Les 

propri6taires auront, en consequence, le droit de faire, sur les 

dimes, dont ils sont charges, la retenue d'un cinquieme, pour 
raison de la contribution fonei6re, qu'ils auront acquitt6e a la 

decharge des possesseurs de dimes". (Deze kregen dus 8 in 

plaats van 10 schoven van de 100, en in Holland en Zeeland, 
waar de elfde schoof werd geheven, 8 van de 110. En op het 

einde van de Fransche overheersching volgde een keizerlijk decreet 
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van 22 Januari 1813, concernant la nature actuelle, le mode de 

conservation, le rachat et l'evaluation des dimes dans ceux des 

d6p. r4unies, ou ce genre de redevance existe encore. 
In den Franschen tijd is due op het gebied der heerlijke 

rechten zoo goed als niets gewijzigd. Dat er oneigenlijke heerlijke 
rechten, m. a. w. die niet vielen onder de regeeringsrechten, zijn 
blijven bestaan., toonde ik in de bijlage IV van mijn Ambacht 
en Gemeente, met betrekking tot de ambachtsheerlijkheid Kralin- 

gen. In afdeeling VIII, len jaarg., bl. 514, is onder 9° vermeld 
de aangifte van Rotterdam, als eigenares van deze ambachtsheer- 

lijkheid. De daar vermelde inkomsten zijn : recognitien van ambte- 
naren en beambten, opbrengst van leenverheffingen, nakoopsrecht, 
veerrecht, zalmvisscherij en andere visscherij, dijketting, erfpach- 
ten, windgeld. Men vindt in de rekening van de ambachts- 
vrouw (de stad Rotterdam) uit den Franschen tijd verantwoord: 
1° f 8 van den molenaar van den Kralingschen molen voor het 
recht van den wind. Aangezien blijkens bijl. II van Ambacht 
en Gemeente deze som zuiver en alleen betaald werd als erken- 

ning van het windrecht en niet als erfpacht of grondrecht, werd 
hier een onverschuldigde betaling gedaan. Het recht was ver- 

vallen, behoudens de in uitzicht gestelde schadevergoeding. (Zie 
bl. 85 hierboven.) 2° f 270 voor 't veer. (Dit was niet ver- 

nietigd ; zie bl. 78, 93 en 99.) 3° van het ambacht f 6 voor 
't schoonmaken der grachten om Kralingen; dit was een afkoop- 
som van heerendienst (hand- en spandienst) en niet per se een on- 

verschuldigde betaling. (Zie bl. 93 hierboven.) 4° f 6 van het 
ambacht voor huur van visscherij, alleen als dit was vischrecht 

op andermans water, ambachtsgevolg, was 't vervallen krachtens 
art. 27 der B. en S. grondregels en de latere wetgevingen, ook 
die na 1810. (Bl. 98 e. v. hierboven.) 5° f 96.16 van het 

ambacht, omdat de ingezetenen mogen baggeren en turven; hier 
hebben we misschien te doen met een heffing, die de 'am- 
bachtsheer als ambachtsgevolg beschouwde; uit de formuleering 
zou men afleiden, dat deze heffing in strijd was met art. 24 der 
B. en S. grondregels, en dus hier onverschuldigd werd betaald, 
of anders met de bepalingen der Staatsregelingen, de vrije uit- 

oefening van bedrijven waarborgende. (Zie bl. 85 hierboven.) 
6° f 3.80 wegens huur van het hek van de Hoflaan. (De oor- 
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sprong van deze betaling kan zoodanig zijn, dat er van verval 
van dit recht geen sprake behoeft te zijn, b.v. als de ambachts- 
heer zijnerzijds er iets voor praesteerde. 7° f 1.10 van het am- 

bacht, omdat de boeren in den hooibouw door het hek van de 
Hoflaan mogen rijden. (Hier is de praestatie van de zijde van 
den ambachtsheer klaarblijkelijk deze, dat hij een recht van weg 
over eigen grond tegen vergoeding afstond. Een zoodanig recht 
was met geen enkele wetsbepaling of rechtsbeginsel in strijd.) 
8° Van elken verkoop van onroerend goed hief Rotterdam als 
ambachtsvrouw van Kralingen nog tot in den Franschen tijd 
rantsoengeld, een hefflng, waardoor het recht van nakoop zelf 
niet meer werd uitgeoefend. Ook hier m.i. niet een onverschul- 

digde betaling; dit recht was niet strijdig met wetsbepaling of 

rechtsbeginsel, ofschoon het niet gevolg van eigendomsrecht zal 

zijn geweest (bl. 91). 
Van de rechten, door Rotterdam vermeld in de aangifte van 

de ambachtsheerlijkheid Kralingen in verband met het addita- 
ment van art. 25 der B. en S. grondregele van 1798, zijn de 

recognitien van ambtenaren en beambten en de opbrengst van 

leenverheffingen niet verantwoord; natuurlijk, want de heerlijk- 
heden waren vervallen en al wat leengoed was, was allodiaal 

geworden; dus leenverheffingen hadden niet meer plaats. Ook 
vindt men niet verantwoord de zalmvisscherij ; de rivier was 
domaine public en de visscherij krachtens de op bl. 98/99 ver- 
melde executoir verklaarde Fransche bepalingen zonder schade- 

vergoeding vervallen aan den Staat. 
G. K. VAN HOGENDORP, in zijn Bijdragen tot de huishouding 

v. d. Staat, enz., III, bl. 36 (aO 1819), zegt : "Eigenaren van heer- 

lijke regten hebben aangetoond, dat zij belastingen op dezelve 
betaald hebben aan de Fransche regeering, na de inlijving, zooals 
van andere eigendommen". 

XI. Vast 1814 tot heden. 

In zijn biografie van VAN STRALEN vertelt VAN AKERLAKEN 
diens aandeel in de werkzaamheden tot herstel van den onaf- 

hankelijken Staat. "Ten laatste" - zoo verklaart hij op bl. 274 - 

;,hield VAN STRALEN zich nog"'met het onderwerp der heerlijke 
regten bezig. Evenals tdens het bewind van SCHIMMEI?PENNINCK 
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was hij. van meening, dat althans eenige tegemoetkoming voor 
het verlies daarvan behoorde te worden verleend. Hij deed dan 
ook eene daartoe betrekkeljjke voordragt, waarmede de Souvereine 
Yorst zich vereenigde en deze opnam in zijn besluit van 26 Maart 
1814 (S. 46), houdende provisionele bepalingen wegens de toe- 

komstige uitoefening der voormalige heerlijke regten". Jammer 

genoeg aanvaardde Willem I het systeem-VAN STRALEN tot herstel 
in plaats van dat van LODEWIJK NAPOLEON, tot afachaffing met 

schadevergoeding. In de praktijk heeft het herstellingsbesluit - 

zooals het bij nadere bealuiten is uitgewerkt - zijn invloed doen 

gevoelen ten opzichte van de regeeringsrechten, m. a. w. de 

samenstelling van gemeente- en waterschapsbesturen, en de aan- 

stelling van kleinere ambten (bode's, enz.), en; wat de oneigenlijke 
heerlijke rechten betreft, vooral ten opzichte van de jacht. Het 
is bekend, dat reeds v66r de inlijvzng bij Frankrijk, onder de 

werking van de Staatsregeling van 1801, een - zij het niet 

volledige - scheiding tusschen rechtsprekende en besturende 

colleges - tusschen justitie en politie - is tot stand gekomen, 
en dat in het bestuur (de politie) de splitsing van gemeentelijke 
en waterschapszorg gevolg is geweest van Napoleontische wet- 

geving na de inlijving. Ik neem de vrijheid hiervoor te verwijzen 
naar hoofdstuk III van mijn Ambacht en Geineente en naar mijn 
De O?ganisat-ie der Geineentat gedurende de jaren 1795-1851. 

Daar, waar veel heerlijkheden waren geweest, zooals te platten 
lande van Holland, Zeeland, Utrecht, bracht het herstel van de 

regeeringsrechten noodwendig mee een vermeerdering van het 
aantal gemeenten, omdat de heerlijkheden met het oog op deze 

herstelde rechten, behoudens uitzonderingen, tot de oude grenzen 
teruggebracht moesten worden, terwijl in landstreken, waar weinig 
heerlijkheden waren, zooals op de Veluwe, en waar ze geheel ont- 

braken, zooals in Friesland (Schiermonnikoog niet meegerekend), 
de invoering der Fransche mairie6n tengevolge had gehad, dat deze 
kleiner van omvang waren dan de Veluwsche schultambten en 
de Friesche grietenijen. Artikel 7 van het herstellingsbesluit van 
26 Maart 1814 luidde : ,Ten einde alle deze bepalingen effect te 
doen sorteren, zullen alle de voormalige heerlijkheden, welke door 
combinatie met andere jurisdictien mogten zijn vermengd, weder 

gescheiden en op zich zelven gebragt worden, met uitzondering 
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echter van die enkele gemeenten, alwaar die combinatien voor 

het belang der inwoneren hoogst noodig bevonden, en, zonder 

infractie der concessien, daarvoor aan derzelver voormalige eige- 
naren toegezegd, kunnen behouden worden". In provincien waar 

geen of weinig heerlijkheden waren, en dus nagenoeg geen 

regeeringsrechten hersteld behoefden te worden, was men 

met de begrenzing der gemeenten dus vrijer. Zoo zijn dan ook 

op de Veluwe de grenzen der onde scholtambten, in Fries- 
land die der oude grietenijen over 't algemeen als die der 

nieuwe gemeenten aanvaard. Doch hierover niet meer; het valt 

buiten mijn onderwerp : de heerlijkheden en heerlijke rechten. 
Wat werd hersteld in 1814 en wie deed het? Het antwoord op 
de laatste vraag brengt ons dadeljjk voor een moeilijkheid : Naar 
de bewoordingen van het besluit zelf deed het de Souvereine 

Vorst; er zijn er echter, die beweren, dat Willem I te laat is 

geweest met dit herstellingsbesluit en deze daad van wetgeving 
verrichtte, na in werkingtreding der Grondwet van 1814, toen 

hij dus reeds constitutioneel Koning was, dat dus dit besluit on- 
verbindend is, omdat naar de Grondwet van 1814 de wetgeving 
behoorde bij Koning en Staten-Generaal samen. Ik heb elders 

mijn meening daarover uiteengezet en mij met laatstgemelde 
zienswijze vereenigd. Terwijl ik belangstellenden naar die uiteen- 

zetting verwijs (Rechtsgel. Mag. 1910, bl. 603 e.v.), wil ik er 
echter dit aan toevoegen, dat het zeer begrijpelijk is, dat menig 
rechter, geroepen over de vraag der verbindbaarheid van bet 
besluit uitspraak te doen, ongaarne voor zijn verantwoording 
zou nemen, die vraag, tegen de nu sinds jaren gevestigde juris- 
prudentie van den Hoogen Raad in, ontkennend te beantwoorden, 
ook al is hij van de onverbindbaarheid overtuigd. Immers, zoo 
nu de jurisprudentie zilch wijzigde, zou dit gelijk staan met ont- 

eigening zonder schadevergoeding van die oneigenlijke heerlijke 
rechten, wier rechtsgeldige uitoefening met de geldigheid van 
van het herstellingsbesluit staat of valt. En dit zou een onteigening 
zijn, die vrij wat meer schade aanbracht dan de onbillijke ont- 

eigening zonder schadevergoeding, die krachtens de additioneele 
artikelen der Grondwet van 1848 geschiedde ten opzichte van de 

regeeringsrechten. Maar laat mij den tijd niet vooruitloopen en 
eerst den inhoud van het Souverein Besluit van 26 Maart 1814 

, 
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verder meedeelen. In den aanhef staat: "Disponerende op ver- 
schillende rekwesten, aan Ons gepresenteerd door eigenaren van 

voormalige heerlijkheden, ridderhofsteden en havezaten, en alle 

strekkende, om te worden hersteld in de regten en voordeelen, 
die daaraan oudtijds zijn geaccrocheerd geweest"; 

"Overwegende dat zulk een volledig heratel in geenen deele 
zoude overeen te brengen zijn met de tegenwoordige omstandig- 
heden van het Vaderland, en met die algemeene gronden van 

regering, aan welker inachtneming deszelfs toekomstige rust en 

voorspoed ten naauwsten verbonden zijn"; 
,Willende desniettemin ter tegemoetkoming der benadeelde 

eigenaren, hierboven gemeld, al zulke provisionele bepalingen 
maken als te dezen, behoudens het belang van den Staat, in 

aanmerking kunnen komen". Dan volgen de artikelen. Yolgens 
art. 1 kregen de eigenaren der voormalige heerlijkheden terug, 
niet- de aanstelling van schouten, secretarissen en bestuurders van 

gemeenten en polders, maar het recht om personen voor deze 

betrekkingen ter benoeming voor te dragen aan den Koning. 
Naar art. 2 herkregen zij het recht in kleinere gemeentebedie- 
ningen te voorzien. Art. 3 luidt: ,De regten van jagt, visscherij, 
vogelarij, nakoop, pondgeld, veeren en soortgelijke, zullen, op 
den voet bij het voorgaande artikel bepaald, door de eigenaren 
der heerlij kheden worden behouden", enz. Art. 4 geeft een be- 

paling omtrent het passeeren van acten ten overstaan van den 
schout en 2 leden van het plaatselijk bestuur. Art. 5 geeft een 

regeling der collatie of beroeping van predikanten; de voormalige 
eigenaren herkrijgen het daar, waar uit de kerkelijke fondsen, 
zonder Rijkssubsidie, de predikanten worden bezoldigd ; en waar 
dit niet 't geval is, zullen ze aan een voordracht gebonden zijn 
van gemeente of kerkeraad. Art. 6 handelt over toekomstige 
vergoeding van leenheeren. Art. 7 is hierboven reeds besproken; 
handelt over combinatie en splitsing van gemeenten. Art. 12. De 

bepalingen van dit besluit zijn provisioneel. (Zie hierna bl. 109/110.)- 
Worden in artt. 1 en 2 de heerlijkheden hersteld? Yolgens de 

jurisprudentie, straks te behandelen, zijn niet de heerlijkheden, 
doch zijn de voormalige eigenaren der heerlijkheden enkel in 

eenige rechten hersteld. M. i. echter bestond de heerlijkheid juist 
in het regeeringsrecht, als erfelijk recht, als zaak in den handel. 
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Dat bij de uitoefening van dit recht de eigenaar der heerlijkheid 
aan banden werd gelegd en zou worden gelegd door wettelijke 
bepalingen - ook dit Souverein Besluit . herinnert voortdurend 
aan het feit, dat de eigenaren zich daaraan hadden te onderwer- 

pen - verandert aan de zaak niets. Dat was voor 1795 al niet 
anders. De heerlijkheid was ontstaan - in den regel - uit een 

ambt, het schoutambt in Holland, het redgerambt in de Groninger 
Ommelanden. Men oefende dit zelf uit of liet het uitoefenen door 
een gewaard rechter, later schout geheeten, toen de eigenaar niet 
meer schout, doch ambachtsheer heette, en in de Groninger Om- 
melanden stelde degene, die een staanden rechtstoel had, veelal 
een geconstitueerd rechter aan. Ook in.het ancien regime bestond 
in Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland de eigenlijke macht van 
den heer in de oneigenlijke heerlijke rechten; het eigenlijk heerlijk 
recht, de regeermacht, had hij gemeenlijk overgedragen op den 
door hem aangestelden schout. Oefende de heer zelf het schoutambt 

uit, dan had hij regeermacht, publiekrechtelijke bevoegdheid. Deze 
is in 1814 dus wel teruggegeven. (Anders L. v. D. P. H., in W. 

9885.) Men kan echter het woord heerlijkheid ook nemen in 
territorialen zin, of in den zin van rechtspersoon, om de gezamen- 
lijke inwoners van zeker gebied aan te duiden; in beiderlei zin 

bezigde men daarvoor vroeger nevens 't woord heerlijkheid ook 
het woord ambacht, of, in de Ommelanden, het woord rechtstoel. 
Het Souverein besluit gebruikt het woord heerlijkheid : 1° in 
den subjectieven zin (in de beteekenis van regeeringsrecht) ; het 

spreekt 2° : van voormalige heerlijkheden en stelt daar als aequi- 
valent tegenover de nieuwe gemeenten, gebruikt heerlijkheid als 
territoriale aanduiding en mogelijk 3°: ook om er den rechts- 

persoon mee aan te duiden. Nu was die oude rechtspersoon, de 

heerlijkheid, het ambacht, niet vervallen, de werkkring van de 
bestuurders was ingekrompen, omdat er naast elkaar gekomen 
waren: een rechtbank, een waterschap en een gemeente. In de 

Ommelanden waren de rechtstoelen in 1803 gecombineerd en in 
1811 opgeheven. Men had hier, bij de nadere uitwerking van 't 
besluit van Maart 1814, de grenzen der gemeenten kunnen doen 
samenvallen met die der rechtstoelen, om de redgerrechten te 

herstellen, maar men deed dat niet. Deze heerlijkheden - en nu vat 
ik dit woord op zoowel in den zin van regeeringsrecht als van 
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rechtskring - zijn vervallen. De andere heerlijkheden, de schep- 
perachappen, zijn als rechtspersonen en als rechtskringen gebleven. 

Men moet niet uit het oog verliezen, dat niet hersteld werden 
de regeeringsrechten op rechterlijke ambten ; er was een Fransche 

rechterlijke organisatie ingevoerd en deze bleef voorloopig onaan- 

geroerd. De drossaard van het graafschap Buren, die nog in 1791 

f' 76000 voor het drostambt had betaald (zie afd. VIII, le jaarg., 
bl. 511), werd niet hersteld, want zijn hoofdzakelijk rechterlijk 
ambt bestond niet meer; zoo verging het ook den drost van 
Veluwe (dit was trouwens geen erfelijk ambt, geen heerlijkheid), 
voorzoover zijn ambt niet justitieele doch administratieve werk- 
zaamheden meebracht, waren deze op de gemeentebesturen over- 

gegaan. Zij, die een erfelijk ambt (heerlijkheid) hadden, hielden 
recht op schadevergoeding; immers de opheffing zonder schade- 

vergoeding van 1798 had plaats gemaakt voor een bij de Staats- 

regelingen van 1801 en later erkende aanspraak op herstel of 

schadevergoeding en deze erkenning is nooit te niet gedaan; het 

herstellingsbesluit van 1814 was er het regelrecht uitvloeisel van. 
De regeeringsrechten, in 1814 hersteld, hebben wel hun in- 

vloed doen gelden ten opzichte van de waterschappen, . b.v. ten 

opzichte der ambachten, die na 1811, toen werd gescheiden wat 
nu waterschap en gemeente heet, als waterschappen. voort bleven 
bestaan. (Zie mijn Ambacht en Gemeente, bl. 133/135 en bl. 138 e.v.) 

Wat werd nu in art. 3 van 'tbesluit van 1814 hersteld? Ret 
artikel noemt eenige rechten en voegt er bij "en soortgelxjke". 
Reeds door dit woord blijkt het enuntiatieve karakter der op- 
somming. Intusschen het artikel spreekt niet van "herstellen" 
maar van "behouden". Dit is ten opzichte van jacht- en vischrecht 
een euphemisme, want die waren afgeschaft. Te dezen opzichte 
beteekend behouden: herstellen. Uit het voorafgaande weet men, 
dat het behalve ten opzichte van jacht en visscherij zeer moeilijk 
te zeggen is, welke oneigenlijke heerlijke rechten afgeschaft waren. 
Wat niet afgeschaft was, bleef van zelf behouden, ook zonder 

wetsbepaling. Alleen kan ten opzichte van niet afgeschafte, doch 
onder den drang der omstandigheden misschien niet uitgeoefende 
rechten 't artikel zijn nut hebben. Ik heb bij resumtie op bl. 85 
e. v. en 89 e. v. de afgeschafte rechten vermeld en, naast de met 
ekerheid afgeschafte regeeringsrechten en de zuiver leenrechtelijke 
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heffingen, vermeld die rechten, die met eenige wetsbepaling of 
met eenig beginsel der nieuwe rechtsorde in strijd waren. En nu 
komt het mj voor dat te dezen opzichte alles bleef bij 't oude. 
Zulke rechten, als windrecht, hand- en spandiensten, recht om be- 

lasting te heffen (Cortgene) mag men niet als hersteld beschouwen, 
zonder uitdrukkelijke wetsbepaling, en kunnen niet onder de 

"soortgelijke" van art. 3 als hersteld worden ondergebracht. 
Art. 117 der grondwet van 1814 zou in elk geval het heerlijk 
recht van belastingheffing in de wedergeboorte gesmoord hebben. 
Art. 3 van 't besluit van 26 Mrt. 1814 herstelt de afgeschafte 
jacht- en vischrechten op anders grond; in welken omvang daar- 
over straks. Het noemt verder "veeren", maar deze waren niet 

afgeschaft. Het herstelt nakoop en pondgeld; nadere uitwerking 
bleef uit, en zonder deze zegt dit herstel zoo weinig. Bclang heeft . 
het artikel ten slotte enkel voor jacht en visscherij. In Themis van 
1916 komt Mr. R. P. CLEYERIN(?A, Pz., in zijn opstel: Een punt 
betreffende de Zeeuwsche ambachtsheerlijkheden, bl. 516 e.v., tot de 
conclusie dat art. 3 enuntiatief is. Hij haalt echter in dit opstel de 
zaken door elkaar, gevolg van zijn opvatting dat de Zeeuwsche 

ambachtsheerlijkheden ontstaan zijn uit het leenrecht, voor welke 
leer hij zich ten onrechte beroept op een uitlating van Mr. R..FRV I N 
Th. AzN., die in de geciteerde plaats, op bl. 5, van zijn inleiding 
op de Leenregisters van Bewestenschelde (Inventaris en Regesten- 
lijst), enkel meedeelt dat alle ambachtsheerlijkheden in Zeeland 
in leen werden gehouden. En zoo oordeelt hij dat criterium van 
herstel der in art. 3 bedoelde rechten is: afkomst uit 't leenstelsel. 

Den 12en Mei 1814 (Biji,., I, bl. 832) werd uitgevaardigd 
een dispositie van den Secretaris van Staat voor de Binnenl. 

Zaken, ter wegneming van het bij sommige ambachtsheeren be- 
staande erroneuse begrip over den waren zin en meening van het 
besluit van 26 Maart 1814. Het was hier en daar zoo opgevat 
alsof het al in werking was; het besluit bebelsde slechts het 

beginsel, dat in nadere besluiten kon worden uitgewerkt. De 

dispositie had het oog op de regeeringsrechten, al is de ter- 

minologie wat te algemeen., Ten opzichte van de regeerings- 
rechten was 't duidelijk dat het besluit van 26 Maart 1814 
nadere uitwerking behoefde. De dispositie bedoelt echter niet te 

verklaren, dat 't Souverein Besluit van 26 Maart slechts een 
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beginselverklaring zou zijn. -Het is dat evenmin als al de Bur- 

gerlijke en Staatkundige grondregels van 1798 het waren. Het 
belooft niet in beginsel een toekomstig herstel; neen, het her- 

stelt, doch belooft nadere uitwerking van dit herstel. (De Hooge 
Raad heeft in zijn nader te vermelden arrest van 7 Nov. 1919, 
W. 10504, in dezen geest beslist.) De regeeringsrechten zijn nader 

geregeld in ` de regeeringsreglementen voor de provincien, van 
1815 en later. (Zie mijn Ambacht en Gemeente, bl. 23 e. v.) 
Art. 81 der Grondwet van 1814 en art. 154 der Grondwet van 
1815 hadden deze in uitzicht gesteld. In deze artikelen worden 
de heerlijkheden (in den zin van territoriale begrenzingen en 
van rechtspersonen tevens) als bestaande aangemerkt. In dit feit , 
is m.i. het voorname argument gelegen voor hen, die de onre- 

gelmatige geboorte van het Souverein Besluit van 26 Maart 1814 
als zonder consequentie aanmerken en het herstel der heerlijk- 
heden, in den subjectieven zin van regeeringsrechten, als wettig 
aanvaarden. Zoo houden met het voortbestaan van heerlijk jacht- 
en vischrecht b.v. rekening art. 641 van het Burgerlijk ?Petboek 
en art. 3 der jachtwet van 1852, S. 47, art. 3 der tegenwoor- 
dige jachtwet, ook art. 4 der additioneele bep. der Grondwet van 
1848 en art. 3 der add. bep. der Grondwet van 1887. In het 
Journaal van RAEPSAET (Oeuvres Co7?zpl?tes, VI, bl. 150/151) 
wordt vermeld, dat een der Belgische leden der Grondwetscom- 
missie zich aa,n het woord ;, seigneuries" had gestooten, maar dat 
men besloten had tot behoud van dit weord. "Bestonden er" - 

vraagt THORBECKE, Aanteekening, II, bl. 117 e. v., 1843 - 

"bij invoering der Grondwet of der reglementen van bestuur ten 

platte lande, wettig verkregene heerlij ke regeeringsrechten ?" Hij 
beantwoordt die vraag ontkennend. Want, zegt hij, onverschillig 
of het besluit van 26 Maart 1814 al of niet verbindt; het recht 
werd eerst in werking gebracht door de reglementen van bestuur 
te platten lande en de grondwettigheid van het eene reglement 
van 1825, dat voor het heele land gold, kan worden bestreden. 

THORBECKE behandelt in dit verband de mogelijkheid van op- 
heffing zonder schadevergoeding, waarover later. Zijn betoog, 
t. a. p. en op bl. 35 e.. v. en 116 e. v., is, dat ook die regle- 
menten van 1815 en volgende jaren niet naar de bedoeling der 
Grondwet tot stand zijn gekomen. Toegegeven moet worden, dat 
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het al weinig verschil maakt, of er een reglement is voor 't ge- 
heele land, dan voor elke provincie een, indien deze provinciale 
reglementen vrij wel woordelijk getijkluidend zijn. De Grondwet 

veronderstelde, dat de provinciale besturen ze zouden maken en 
de Koning ze zou goedkeuren. Het achijnt, dat THORBECKE ook 
deze reglementen bepaald ongrondwettig vindt. Maar al is op 
de wording en vorming van die provinciale reglementen misschien 
van boven af wat veel geinfluenceerd, ze bleven niettemin pro- 
vinciale reglementen; de provinciale besturen hebben zich het 

recept, dat van hooger hand was verstrekt, klaarblijkelijk laten 

welgevallen; dat was hun zaak; in die reglementen, die dus 

overeenkomstig de Grondwet tot stand zijn gekomen, wordt met 
de rechten der eigenaren van heerlijkheden rekening gehouden, 
overeenkomstig het herstellingsbesluit en de Grondwet van 1815. 
DE PINTO in zijn reeds geciteerde recensie van VAN REEDE 

(Themis, 1854, bl. 348 e. v.) zegt : van 1815 tot 1848 bestonden 
de heerlijke regten, fact.o, en misschien jure, krachtens art. 154 
der Grondwet van 1815 in verband met de regeeringsreglementen. 
Verwerpt men de geldigheid van 't herstellingsbesluit, zooals DE 
PINTO doet, dan is de herstelling der heerlijke rechten wel in 
zeer sobere woorden en bedektelijk geschied in de geciteerde 
bepalingen der Grondwet van 1814 en 1815. (Zie mij n De 

Ot'ganísatie der Gemeenten, bl. 30 e. v. en Ambacht en Geineente, 
bl. 140 e. v.). 

De gouverneurs der provincien hebben de Regeering desge- 
vraagd voorgelicht over de wijze, waarop gevolg zou moeten 
worden gegeven aan de bij het herstellingsbesluit van 26 Maart 
1814 beloofde uitwerking van de voorschriften, die het bevatte. 
Over het algemeen waren zij van oordeel, dat de inwerkingtreding, 
voorzoover de aanstelling van schouten, enz., betreft, moest wach- 
ten op de splitsing der gemeenten overeenkomstig art. 7 van het 
besluit. De gouverneu.r van Utrecht merkte nog op, dat de onder- 

vinding had geleerd, hoe verderfelijk het was, dat de ambachts- 
heeren veelal totaal ter plaatse onbekende en onbekwame mannen 
tot schout aanstelden, die dan bovendien nog buiten de gemeente 
gingen wonen. (Ik merk hier tusschen haakjes op, dat het gebruik 
van het woord gemeente, in den zin van het territoir, van den 

tijd der inlijving dagteekent ; in dezen zin sprak men vroeger 
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van ambacht, heerlijkheid, schultambt, grietenij, karspel; dit laatste. 
woord zag immers niet steeds op 't kerkelgke alleen.) Ook vond 
de gouverneur van Utrecht, dat het uitzonderingsgeval van art. 7 
zich bijna overal voordeed ; de combinatien waren gebleken goed- 
kooper te zijn en bovendien den gang van zaken te hebben be- 

apoedigd. De gouverneur van Gelderland adviseerde: "Over het 

algemeen heeft eene organisatie van het platteland vele incon- 

veni6nten, zoolang er niets omtrent de regterlijke magt bepaald 
zij. In deze piovintie waren meest overal de of&cieren ten platten 
lande bekend onder de benamingen van ambtslieden, landdrosten, 
hoofdschouten, rigters, tevens met de politie" (= de administratie) 
;,gechargeerd en tegelijk aan het hoofd van geregten geplaatst; 
in sommige zaken hier of daar de plano deciderende, in andere 
de bank spannende van 's Heeren wege, en zelve niet mede 
voterende. De justitie ten platten lande werd in het Nijmeegse 
kwartier door vaste schepensbanken uitgeoefend; in de Graaf- 

schap Zutphen door keurnoten, die, in alle grootere zaken de 
decisie aan regtsgeleerden als impartiales moetende overlaten, in 
effectu slechts machines waren; in het kwartier van Veluwe 

eindelijk door eens 's jaars rondreizende geregten, uit ambtsjon- 
keren en stedegenoten bestaande." De gouverneur van Overijssel 
verklaarde geenerlei opmerking te hebben; hier waren, zegt hij, 
maar 2 heerlijkheden: 1°. Almelo en Vriezenveen ; 2°. Zalk en 
Veecaten. De gouverneur van Friesland klaagde er over, dat,, 
terwrjl er van ouds 11 steden en 30 grietenijen waren, men na 
de inlij ving bij Frankrij k, toen alles uniform naar 't zielental 
werd georganiseerd, in Friesland krachtens decreet van 21 October 
1811 kreeg 82 mairieen, zoodat er geen geschikt personeel genoeg 
te vinden was en men wel boeren tot maire moest benoemen 
hier en daar. Voor het overige beantwoordde Friesland's gouver- 
neur in dezen brief niet de hem gestelde vraag. De gouverneur 
van Zeeland hield een betoog over art. 2 van het herstellings- 
besluit, rakende de kleinere gemeentebedieningen. Hiertoe be- 

hoorden, zegt hij, de vendumeesters, ten opzichte van de recogni- 
ties een van de voor den ambachtsheer meest voordeelige ambten. 
Maar notarissen en grifhers hebben ook het recht verkoopingen 
te houden; dit zal een continueele wrijving geven, zoolang een 
nieuw burgerlijk wetboek dit niet geregeld heeft. En de bodes? 
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Hoe moet het met de garde-champêtrea? De gouverneur van 
Brabant meende dat de invoering van 't besluit moest wachten 
totdat de provinciale reglementen overeenkomstig art. 81 der 
Grondwet van 1814 gereed waren en dat ook de rechterlijke 
organisatie eerst moest worden geregeld. Wat art. 4 van het 
Besluit betreft (de bevoegdheid om akten van verkoop, enz., op te 

maken), in Brabant oefenen secretarissen dat werk uit, niet de 

schouten, en hoe zal nu de positie ten opzichte van de notarissen 

geregeld worden ? a 
Over de tot standkoming der provinciale reglementen betref- 

fende het bestuur der steden en der gemeenten te platten lande 
is boven al gesproken. Ik zal daarover niet verder uitw?den. 
Toch wil ik nog een bijzonderheid betreffende Noord-Brabant 
meedeelen. Hier werden niet de heerlijkheden hersteld, doch werd 

schadevergoeding toegekend voor 't gemis van de regeerings- 
rechten. Art. 67 van het regeeringsreglement voor dat gewest, 
van 8 Mei 1819 (Bijv. VI, lie stuk, bl. 460-485) kent aan 

eigenaren der heerlijkheden en erfsecretarieen schadevergoeding 
toe, omdat zij niet kregen het recht van voordracht of van be- 

noeming. Zie in dit verband een Dispositie van Ged. Staten van 

N.-Brab., Bijv. VII, 4e stuk, bl. 2346/2347, waarbij den eigenaren 
van heerlijkheden opgave werd gevraagd van de voordeelen, die 

zij uit het recht van voordracht genoten. Zie ook bl. 29/30 van 

mijn De Q1'ganisatie der gemeenten. G. K. VAN Hoc??r?DORP, in 

Bijdr. tot de hnish. v. d. Sta.at, III, bl. 36j37, brengt dit onder- 

werp ter sprake, kort voordat het Brabantsch reglement werd 

vastgesteld, en zegt er van: In de reglementen "voor de noorde- 

lijke provincien hebben de eigenaars der heerlijkheden eenigen 
invloed op het bestuur behouden. Nu is de vraag: of Noord- 
Brabant in dit opzigt gelijk gesteld zal worden met de zuidelijke 
of noordelijke provincien". Er is een voorstel aanhangig, om alle 
ambtenaren te platten lande eenige percenten van hun inkomen 
te doen storten in een gemeene kas, waaruit de heerlijkheden 
zullen worden afgekocht. ,Nu reeds zijn in sommige prflvincien 
de eigenaars van heerlijkheden luttel tevreden met den geringen 
invloed, dien zij verkregen hebben, nademaal het verlies van 

genoegzaam alle geldige inkomsten daarmede gepaard gaat"; dus 
zal men in Brabant afkoop wel verkiezen boven een gering aandeel 
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in 't bestuur. Ho&ENDORP zag juist; het geschiedde aldus; in 
Noord-Brabant zijn dua de heerlijkheden niet hersteld; wel de 

oneigenlijke heerlgke rechten, op dezelfde wijze als elders, n.l. 
krachtens het herstellingsbesluit van 26 Maart 1814 en de verder 
ter uitwerking van dit besluit uitgevaardigde latere besluiten. 

En nu de oneigenlijke heerlijke rechten. Ik breng in herinnering 
wat ik zeide op bl. 108/109, dat jacht- en vischrechten de eenige 
oneigenlijke rechten zijn, van welke de afschafling volgens een 

uitdrukkelijke wetsbepaling vaststaat. Van de overige kan men 
alleen dan de afschaffing aannemen, als ze, hoezeer niet uitdruk- 

kelijk afgeschaft, met eenige wetsbepaling of eenig rechtsbeginsel 
der nieuwe rechtsorde in strijd waren. De jachtwet van 11 Juli. 

1814, S. 79, regelt in. art. 15 de publieke jacht; deze zal zich 
uitstrekken over alle wildernissen, bosschen, duinen, etc., tot 
's Lands domeinen behoorencle, behoudens reserve aan de Koning, 
en over alle landen, waarvan het recht niet is gereserveerd en 

geregistreerd, met uitzondering van lusthoven met geschoffelde 
lanen of die door staketsels en slooten omgeven zijn. (Hier dus 
een handhaving van het .publieke jachtveld der wet van 1807; 
zie hierboven, bl. 75.) Het publieke jachtveld stond, daar waar 
iemand heerlijk jachtrecht had, enkel voor dezen open; slechts. 
waar geen heerlijk jachtrecht gold, konden houders van jacht- 
acten het bejagen. Art. 16 regelt de afpaling der priyatieve jachten 
(dat zijn die jachtvelden, welke de eigenaars van heerlijk jacht- 
recht of de grondeigenaars aan het publiek jachtveld onttrekken). 
Art. 27 schrijft registratie der eendenkooien en duiventillen voor. 

. Art. 28 houdt in een .bepaling over de eendenkooien; art. 29 over 
de registratie der zwanendriften. Een K. B. van 23 Juli 1814 (Bijv., 
I, bl. 136) hield in een voorloopige omschrijving der jacht-. 
districten. Een K. B. van 21 Sept. 1814, S. 101, eveneens over 
de jacht, luidde: "Gezien de voordragt van Onzen Secretarie van 
Staat voor de Binnenl. Zaken, en in aanmerking nemende, dat 
Ons besluit van 26 Maart 1.1., n°. 20, houdende proviaionele 
bepalingen wegens de toekomstige uitoefening der heerlijke regten, 
tot nog toe, om daartoe Ons moverende redenen buiten werking 
is gebleven, dat, ofschoon deze redenen grootendeels alsnog be- 

staan, er nogtans enkele dier regten zijn, waarvan het genoa- 
vroeger dan de overige aan de eigenaars zoude kunnen worden 
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toegekend; dat als zoodanig te beschouwen is het regt van de 

jagt, bij art. 3 van Ons voorschreven besluit vermeld, waarvan 
het voor de eigenaars van belang is bij de heropende jagt wederom 
in het bezit gesteld te worden". Dan volgt dat de eigenaars der 

heerlijkheden weer hun jachtrecht mogen uitoefenen, mits voor- 

loopig zich bepalende tot gronden, niet aan particulieren toe- 
behoorende. Dus enkel op gronden van den Staat en andere 

openbare lichamen; in veel streken zal dus dit provisioneel heratel 
den eigenaren van heerlijk jachtrecht niets gegeven hebben, omdat 
alle gronden er aan particulieren toebehoorden. Ik heb de woorden 

,,eigenaars der heerlijkheden" cursief doen drukken, omdat, naar 
den letter opgevat, hier evenals in het herstellingsbesluit van 
1814 de jacht en de andere oneigenlijke heerlijke rechten worden 

teruggegeven enkel aan de eigenaars van heerlijkheden, dus niet 
aan personen, die een zoodanig heerlijk recht hadden zonder 

regeeringsrecht. Niet hersteld zouden dus zijn de eigenaren van 
havezaten in het aan hun havezaten verbonden jachtrecht op 
gronden van anderen. Intusschen in den considerans van het 
besluit van 1814, hierboven, op bl. 106, afgedrukt, staat dat in de 

bedoeling van den Souvereinen 'Vorst lag een tegemoetkoming 
aan de benadeelde eigenaren, en hij noemt t. a. p. naast de 

eigenaren van, voormalige heerlijkheden, uitdrukkelijk die van 
ridderhofsteden. en havezaten. Het nadeel was geleden door de 

eigenaren van de oneigenlijke heerlijke rechten, die wel, evenzeer 
als door hen, die niet- tevens eigenaren waren van regeermacht. 
Tegemoetkoming aan de eene groep te onthouden en aan de 
andere te geven, zou absolnut strijden met de logica, met de 

billijkheid en ook met de bedoeling van den Souvereinen Yorst en 
is enkel te verdedigen door zich te houden aan den letter van art. 3. 
Toch heeft deze letterlijke interpretatie in de jurisprudentie de 

overwinning behaald en zijn enkel de jacht- en andere oneigen- 
Iijke heerlijke rechten van eigenaren van heerlijkheden als her- 
steld beschouwd, en is verklaard, dat de Koning bij het nu aan 
de orde komend nader besluit van 8 Febr. 1815, S. 11, dat zich 
aansloot aan den considerans van 't herstellingsbesluit van 1814, 
zij n bevoegdheid is te buiten gegaan, door ook anderen in het 
recht van jacht te herstellen, ofschoon het besluit van 1814 hem 

beperkte in zijn regelingsbevoegdheid tot de rechten van eige- 
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naren van heerlijkheden. Dit besluit van 1815 vangt aan als 

volgt : ,Dispoileerende op de door onderscheidene ambachtsheeren 

gedane reclame, om het heerlijk regt van de jagt in het vervolg 
wederom als voorheen te mogen uitoefenen op zoodanige gronden, 
welke daaraan onderworpen waren, en willende naar aanleiding 
van art. 3 van Ons besluit van 26 Maart 1814, n°. 20, S. 46, 
finaal statueren omtrent de uitoefening van dat regt, waarop bij 
Ons besluit van 21 Sept. d. a. v., n°. 25, S. 101, eene provisionele 
bepaling was gemaakt", enz. en dan bepaalt art. 1: ,Aan de 

eigenaars van heerlijke regten, ridderhofsteden en havezaten, welke 
bevorens het regt van de jagt binnen zeker district, ook op gron- 
den aan particulieren toebehoorende, wettig hebben gehad, en 
daarvan tot in den jare 1794 of later in de wettige possessie zijn 
geweest, en aan alle andere zoodanige voormalige bezitters, welke 
dit regt afzonderlijk titulo oneroso mogten hebben verkregen, 
wordt datzelfde regt wederom toegestaan". In deze bepaling worden 
met "eigenaars van heerlijke regten" m. i. bedoeld eigenaars van 
heerlijkheden, dus de heerlijke rechten bij uitnemendheid; uit de 

volgorde is dat af te leiden, het is dezelfde volgorde als van 't 
besluit van 26 Maart 1814, dat VAN STRALEN tot vader heeft, 
die heerlijkheid steeds in dien zin heeft opgevat. (Zie hier- 

boven, bl. 64 e. v., over de tot standkoming van de wet van 1806). 
Vast staat m. i., dat VAN STRALEN zich klaarblijkelijk op het stand- 

punt stelde, dat alleen de rechten van eigenaren van heerlijkheden 
regeling behoefden, zoowel hun regeeringsrechten als de aan- 

hangende rechten (de accrochementen, zooals 't besluit van 1814 

zegt). En dat .is dan ook het systeem van de wet van 1806, zijn 
werk; een wet, die niet uitmunt door duidelijkheid van formu- 

leering, en allicht opzettelijk wat zwemmerig is; de departemen- 
tale besturen waren dan vrijer in de uitwerking hunner reglementen. 
Jacht- en vischrechten in handen van niet-eigenaren van heerlijk- , 
heden heeft hij niet geregeld, vermoedelijk omdat hij meende, 
dat de onder de Staatsregeling van 1801 op dit stuk tot stand 

gekomen provinciale reglementen hierin voorzagen; strandrecht, 
aanwas, windrecht, heerendiensten, tol- en weggelden, naastings- 
recht, in handen van particulieren, die niet tevens eigenaren waren 
van heerlijkheden, ook daarmede heeft VAN STRALEN zich niet 

ingelaten. Waarom niet ? Als hij dit alles niet als afgeschaft bye- 
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schouwde, moet htj toch wel geweten hebben, dat er geen com- 
munis opinio te dezen opzichte was. V66r hem had VAN DER 
PALM in het ontwerp van 1803 wel aandacht geschonken aan 
de oneigenlijke heerlijke rechten in handen van anderen dan van 

eigenaren van heerlijkheden, na hem hield het ontwerp 1809 er 
ook rekening mee. Moet worden aangenomen dat VAN STRALEN 
in 1814 nog meende zich niet met de rechten van niet-eigenaren 
van heerlijkheden te moeten bemoeien? Neen, want dan zou in 
den considerans niet van de ridderhofsteden en havezaten ge- 
sproken zijn. In de tot standkoming van het nader besluit van 
1815 over de jacht is VAN STRALEN vermoedelijk niet gekend; 
Willem I heeft hem niet als minister gehouden. (Zie VAN 

AKERLAKEN, a. w., bl. 276 e. v.) Hoe dit zij, bij het besluit van 1815 
over de jacht heeft men het ontwerp, dat in 1809 de Staatsraad 

indiende, er bij gehad; aan dat ontwerp is de uitdrukking van 
het besluit van 1815 ontleend, n.l. het »tot in den'jare 1794 of 
later in de wettige possessie zijn". Evenzeer als het ontwerp van 
1809 houdt het besluit van 1815 rekening met de oneigenlijke 
heerlijke rechten in andere handen dan die van eigenaren van 

heerlijkheden. Nu kan men, ook al neemt men dit aan, opmerken: 
toch ging de Koning in 1815 zijn bevoegdheid te buiten, want 
't besluit van 1814 gaf hem de bevoegdheid te regelen de rechten 
van eigenaren van heerlijkheden, misschien ook die van eigenaren 
van ridderhofsteden en heerlijkheden, doch niet die van andere 

voormalige eigenaren van heerlijke rechten. Vat men in 't besluit 
van 1815 den term ,eigenaren van heerlijke regten" op in den 
zin van "eigenaren van heerlijkheden", dan vloeit hieruit voort, 

dat, bij letterlrjke lezing, dus in het jachtrecht zijn hersteld : 

1° de eigenaren van heerlijkheden, en 2' die van ridderhof- 
steden en havezaten, doch dan is niet hersteld b.v. hij, wiens 

rechtsvoorganger het jachtrecht afzonderlijk van den landsheer 

verkreeg, zonder heerlijkheid, of b.v. hij, wiens rechtsvoorganger 
het kocht van den eigenaar eener heerlijkheid, die het jachtrecht 
aldus splitste van de heerlijkheid. Intusschen ook dezulken werden 

evenzeer benadeeld als de eigenaren van ridderhofsteden en have- 
zaten en evenzeer als de eigenaren van heerlijkheden ; ook hier 

pleiten logica en billijkheid te hunnen gunste; eadem ratio, eadem 
lex. Dat de besluiten van 1814 en 1815 over hen zwijgen, mag 
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met te nunnen nadeeie woraen mtgeiegn, net argumentum e 
silentio gaat hier tegen de bedoeling des wetgevers en tegen de 

billijkheid in. Men ziet te veel over het hoofd, dat die bedoeling 
was, om de onbillijkheden te herstellen, die op het stuk der 

heerlijke rechten waren begaan; en onbillijkheden waren begaan 
jegens ieder, die, dergelijke rechten hebbende, de uitoefening er 
van was ontnomen, onverschillig of hij eigenaar eener heerlijkheid 
was of niet. 

Herstel van heerlijke rechten was ongewenscht, en in hoe 

beperkter mate ze werden hersteld, hoe beter, maar dergelijke 
utiliteitsgronden nemen het feit niet weg, dat men in 1814 te 
kwader ure, in plaats van het eenig juiste stelsel: schadevergoeding, 
gekozen heeft: herstel. Acht men het herstelbesluit rechtsgeldig tot 
stand gekomen, en verbindend, dan moet men op de aangegeven gron- 
den het berstel overeenkomstig de bedoeling in ruimen zin nemen. 

De jurisprudentie heeft m.i. ten onrechte van het herstel uit- 

gesloten de jachtrechten, aan de voormalige Ommelander redger- 
rechten verknocht. De leer, door deze jurisprudentie tot richtsnoer 

genomen, is het eerst verdedigd door Mr. J. J. CREMERS in zijn 
Opmerkingen over den invloed der 2vetgeving van v66r 1795 op 
het Jagtregt in de provo Groningen; 1856. CREMERS' betoog, dat 
ietwat omslachtig is uitgevallen, kan men in 't kort aldus weer- 

geven : Oudtijds joeg in de Ommelanden ieder eigenerfde door 
de gansche jurisdictie en ieder op eigen of gehuurd land, immers 
ABEL EPPENS zegt in zgn kroniek (zie de nieuwe uitgave van 
FEITH en BRUGMANS, 1911, dl. II, bl. 581), dat in zijn tijd, het 
laatst der 16e eeuw, ook de minste huisman in de Ommelanden 

jachtrecht had, en in de eerste helft der 17e eeuw, tot in 1634, 
wordt op de warven telkens geklaagd over het jagen door on- 

gerechtigden, en dan worden als zoodanig enkel genoemd soldaten, 
vreemden, handwerkslieden en keuters. Aan deze personen wordt 
het jagen. - verboden; aan de eigenerfden, ook al waren zij niet 

hovelingen, wordt het niet verboden. En als de stad in de tweede 
helft der 17e en in de 18e eeuw jachtreglementen voor de Old- 
ambten geeft, wordt het recht om het geheele district te bejagen, 
gegeven aan ieder, die in 66n karspel 24 deimt of 30 grazen 
land in eigendom of in sette antichresis) heeft, en daarnaast 
aan de magistraatspersonen der Stad en den drost van 't Wold- 
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Oldambt en den ambtman van 't Klei-Oldambt. Het jacht- 
reglement van prinses Anna van 1752 handhaaft dezen toestand 
voor de Oldambten, doch geeft voor de Ommelanden de jacht- 
bevoegdheid uitsluitend aan de jurisdictiehouders. In 1798 zijn 
al deze jachtrechten en jachtbevoegdheden, voorzoover ze anders 

grond betroffen, vervallen. Na de besluiten van 1814 en 1815 gedra- 
gen zich de opvolgers der jurisdictiehouders, alsof die besluiten ook 
hen betroffen. Tot dusver ben ik het met al deze aan CREMERS' 

verhandeling ontleende feiten eens. In de Ommelanden, zegt hij, 
werden "de jurisdictieregten door de houders gebezigd, om de overige 
ingezetenen, de eigenerfden zoowel als de meiers, te weren en eene 
uitsluitende jagtbevoegdheid eerst feitelijk te benaderen en ver- 

volgens door de politieke wet te doen erkennen". Het reglement 
van Prinses Anna van 1752 gaf slechts een qualificatie om te 

mogen jagen, geen jachtrecht, en verbood den jurisdictiehouders 
de jacht van de jurisdictie te vervreemden. En zou nu de S. V. 
in 1814 en 1815 hiertegen in toch een afzonderlijk jachtrecht 
hebben willen herstellen? Neen. Tot dusver CREMERS' betoog. 
Het is bijna 20 jaar later door de jurisprudentie aanvaard. Toen 
is het eenigszins vaag betoog van CREMERS verscherpt en ver- 

duidelijkt en gezegd, dat het jachtrecht der Ommelander redgers 
enkel steunde op 't reglement van 1752, en dat het niet anders 
was dan een publiekrechtelijk accessorium van het ambt. Het is 
niet hersteld in 1814, want er waren geen heerlijkheden in de 

Ommelanden; het redgerrecht was een persoonlijke, publiek- 
rechtelijke bevoegdheid, verknocht aan grondbezit, en die persoon- 
lijke bevoegdheid was weer basis voor de persoonlijke bevoegdheid 
om te jagen. 

De hoofdfout in de redeneering van CREMERS' en die hem gevolgd 
zijn, is m.i. dat zij zich niet hebben voorgesteld wat een heer- 

lijkheid was, zoodat zij dientengevolge niet tot een goed re3ultaat 
konden komen ten opzichte van de vraag van al of niet herstel 
van de jachtrechten, die huns inziens enkel hersteld waren voor- 
zoover ze aan heerlijkheden waren verbonden. De definitie, die 
ik in den len jaarg., op bl. 72, gaf, luidde: heerlijkheid is een 
stuk overheidsgezag, dat men niet als ambtenaar en niet dus 
als ondergeschikte uitoefent, maar dat men als eigen erfelijk recht 
heeft. En op bl. 180 van denzelfden jaargang wees ik er op, 
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hoe deze definitie volkomen paste op de opvatting, die men in 
de praktijk had (het geval-Wychen). Verder kan nog in herinnering 
worden gebracht, hoe VAN SPAEN voor streken, waar niet het 

geheele territoir in heerlijkheden (in objectieven zin hier) was 

verdeeld, onderscheid maakte tusschen dorpen, die' bijzondere 
heerschappen toebehoorden en ?amptsdorpen", die rechtstreeks, 
door ambtenaren, die de landsoverheid aanstelde, werden geregeerd. 
(Zie len jaarg., bl. 176/177.) En op bl. 188/190 van dien 

jaargang vindt men een korte uiteenzetting van de Ommelander 

heerlijkheden en 't verschil tusschen den Ommelander jurisdictie- 
houder, die heer eener heerlijkheid, en den :Frieschen guietman, die 
ambtenaar was. Aan de edele heeren was in de Ommelanden het 
recht verbonden naar vast rooster beurtelings gedurende 64n jaar het 

redgerambt uit te oefenen. De eigenaren dier heerden waren de hove- 

lingen. (Zie Teg. Staat, 11, bl. 238 e.v.) Jachtrecht hadden behalve 
deze voorname eigenerfden, ook de eigenerfden, die geen hovelin- 

gen waren. Immers de warfsconstitutien van 't begin der 17e eeuw 
sluiten de keuters uit. En dat aldus de toestand zal geweest zij n, 
wordt bevestigd door de regeling van 't jachtrecht in de Old- 

ambten, zooeven besproken aa,n de hand van CREMERS' betoog. 
Zoo was nog de toestand in 1632. In 1752 wordt het jachtrecht aan 
de redgers gegeven. Toch is deze uitdrukhing gegeven minder 

juist; ook hier raak ik aan een fout in de voorstelling, zoo niet 
van CKEMERS, dan toch van de jurisprudentie. Dit reglement was 
niet de basis van het jachtrecht, het consolideerde een bestaand 

gewoonterecht, dat tusschen 1632 en 1752 moet zijn ontstaan. 
Immers nadat in art. 4 van 't regl. van 1752 wordt gezegd, "dat 
in de Ommelanden niemand zal mogen jag-en dan die geene, welke 
een staande regtstoel of in ambulatoire regtstoelen een ommegang 
in de clauw van het redgerregt competeert", bepaalt art. 5: ,dat 
dewijl zedert eenigen tijd in de Ommelanden heeft in swang 
gegaan een misbruik, om het recht van jagen van het recht van 

jurisdictie te separeren en af te kopen, strijdig tegens de origi- 
neele constitutie, zoo verklaren Wij alle zulke handelingen en se- 

parati6n van nu af aan nul en nietig". M. a. w. reeds voor 1752 
bestond het gewoonterecht, dat jachtrecht sequeel was van juris- 
dictierecht. De ontwikkelingsgang is dus waarschnlijk geweest 
als volgt : Grondeigendom (grondgebruik) is de bron van jurisdictie 
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en van jachtrecht, met dien verstande dat aan de edele heerden 
der hovelingen beide, aan de boerenplaatsen, die geen edele 
heerden waren, wel jachtrecht, geen urisdictie was verbonden. 
De eigenaren der heerden zullen zich naast de hun van ouds toe- 
komende jurisdictie het uitsluitend jachtrecht in 't gebied van den 
rechtstoel hebben weten aan te matigen; zoo zal men tot de leer zijn 
gekomen, dat niet aan den grond, maar aan de jurisdictie de jacht 
vast zat, zoodat bij splitsing van heerd en ommegang, de jacht den 

ommegang volgde, en men verder ging, en ook weer deze twee 

sequeelen onderling van elkaar los maakte. Tegen dit laatste kwam 't 

reglement van 1752 op, gelijk 't reglement reformatoir van 1749 de 

splitsing van heerd en ommegang voor den vervolge verbood. In de 

stads-jurisdicties joegen burgemeesters en raadsheeren der stad, in 
hun qualiteit, evenzeer als in de Friesche grietenijen de griet- 
mannen. Maar evenmin als dit burgemeesterschap, dit raadsheers- 

ambt, dit grietmanschap erfelijk eigendom was der functionarissen, 
evenmin was het daaraan verknocht jachtrecht hun erfelijk eigen- 
dom. Dit jachtrecht was inderdaad slechts een qualificatie, geen 
zaak in den handel, het was, om met. 't Hof van Leeuwarden te 

spreken, een publiekrechtelijk accessorium. Maar dit laatste geldt 
niet van het Ommelander jachtrecht. Hier was het ambt en met 
het ambt het jachtrecht wel degelijk in patrimonio, het vererfde, 
werd bij boedelscheiding toegewezen, het werd verkocht en ge- 
ruild, de schriftelijke bewijzen in het Groningsch rijksarchiefgebouw 
zijn legio. Dit ambt was een heerlijkheid, de jacht was heerlijk- 
heidsgevolg evenals in Holland en Zeeland jacht ambachtsgevolg 
was (een. ambacht is hier = ambt = heerlijkheid, ambachtsgevolg 
= heerlijkheidsgevolg). Wie een staanden rechtstoel kocht, kocht 

daarbij het recht om met uitsluiting van ieder ander in alle 

jachtseizoenen te jagen; wie een ommegang in een ambulatoiren 
rechtstoel kocht, verwierf het recht, om op zijn tourbeurt te 
rechten en te jagen. Dat elders den ambachtsheer zion recht van 
boven af is gegeven, in de Ommelanden het recht des redgers 
van onder op uit grondeigendom ooraprong neemt, verandert 
niets aan het feit, dat men in beide gevallen met erfelij ke regeer- 
macht als zaak in den handel, en dus met heerlijkheid te doen 
heeft. De Hollandsche, Zeeuwsche, Utrechtsche, Geldersche 

halsheer, vri?heer of ambachtsheer kon zelf het schoutambt in 
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't a.mbacht bekleeden of een ander aanstellen, die oudtijds gewaard 
rechter, later schout werd genoemd, toen de eigenaar van het 
ambt niet zelf meer schout, maar heer of ambachtsheer 6eette. Ook 
de Ommelandsche redger werd heer eener heerlijkheid genoemd, als 
de rechtstoel staande was, en ook hij stelde een geconstitueerd rech- 
ter aan. En was de rechtstoel ambulatoir, de ommegangen waren 

erfelijke aandeelen in een heerlijkheid, evenzeer als de Zeeuwsche, 

ambachtsporties. (Vgl. len jaarg., bl. 82, 90, 94, 188.) Al wat in 
de straka te vermelden arresten wordt gezegd over de afschafhng 
der Ommel. jachtrechten, in 1795 en 1798, de handhaving van 
den status quo in 't reglement voor 't bestuur van 't depar- 
tement van 1802, het onwettig herstel in 1803, en de rege- 
ling der jachtwet in 1807 onderschrijf ik. Maar ten opzichte 
van de herstellingsbesluiten van 1814 en 1815 in verband 
met de Ommelandsche jachtrechten ben ik van ander gevoelen. 
Deze Ommelandsche heerlijkheden werden niet hersteld, maar de 

jachtrechten, die de redgers krachtens hun ambt, als ambtsgevolg, 
hadden uitgeoefend, werden hersteld, evenzeer als de jachtrechten 
der Hollandsche, Zeeuwsche, Utrechtsche, Geldersche heeren, die 
ook ambachtsgevolg waren. Er is niet de minste reden om te 

zeggen: deze heerlijkheden werden niet hersteld, en de Holland- 
sche wel, ergo het sequeel werd bij de Hollandsche wel, bij de 
Ommelandsche niet hersteld. Men. wilde onbillijkheden goed maken; 
volgens deze leer echter wordt de onbillijkheid in Holland te niet 

gedaan en in de Ommelanden bestendigd. Dat de eigenlijk gezegde 
heerlijkheid in de Ommelanden niet werd hersteld en elders wel, 
is gemakkelijk te verklaren; de Ommelandsche redger had in hoofd- 
zaak rechterlijke functie; de administratieve functien te platte 
lande waren over de karspelvolmachten en de waterschapsbesturen 
(scheppers, zijl- en drjkrechtera) verdeeld. De nieuwe rechterlijke 
organisatie maakte herstel van het regeeringsrecht als zaak in den 

handel, voorzoover de rechtspraak betreft, onmogelijk zoowel in 
Holland als in de Groningsche Ommelanden. Er bleef dus ten bate 
van de Ommelandsche redgers weinig te herstellen over, al ware het 

mogelijk geweest den eigenaren der voormalige redgerrechten invloed 
te geven op de keuze van het gemeentebestuur in 1814. Maar niet- 
temin bleef het motief voor herstel van het sequeel, naar de 

bedoeling des wetgevers van 1814 en geheel ook in den geest 
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van 't ontwerp van 1803. Ook in den geest van het ontwerp 
1809, waar het herstel van dit recht der redgers expressis verbis 
wordt voorgesteld (zie boven, bl. 78), terwijl het regeeringsrecht 
der redgers evenmin als dat der Hollandsche en andere eigenaren 
van heerlijkheden werd hersteld volgens het ontwerp-1809. En 

zij, die beweren dat in 1814 geen heerlijkheden, doch alechts 
enkele heerlijke rechten van voormalige eigenaren van heerlijk- 
heden zijn hersteld, zij moeten veeleer tot de conclusie komen, 
dat er dan ook niet de minste reden is, om voor de Ommelanden 
anders te beslissen dan voor a.ndere heerlijke rechten, zoodra z? wil- 
len erkennen - wat zijn tot dusver ontkennen - dat ook het Omme- 
landsche jachtrecht een ?accrochement" was van een heerlijkheid. 

Over de beteekenis van de uitdrukking ?in 1794 of later in 
de possessie", voorkomende in het besluit van 1815, is in de 

jurisprudentie over heerlijke jachtrechten veel te doen geweest. 
Gelijl; gezegd, de uitdrukking is ontleend aan het ontwerp-1809. 
Dit ontwerp stelt herstel van jachtrecht niet alleen, maar ook 
herstel van vischrecht, veerrecht, strandrecht, ook de schadever- 

goeding voor gemis van heeren- en hand- en spandiensten afhan- 

kelijk van possessie tot in 1794, en er wordt klaarblijkelijk niet 
anders mee bedoeld dan dat de rechthebbende (eigenaar) of de 
bezitter der rechten ze tot in 1794 moet hebben uitgeoefend. Dit 
zal ook de beteehenis in 1814 moeten zijn en zoo is het ook 

uitgelegd in de jurisprudentie. Of het voldoende bewezen is, 
wanneer uitoefening tot in 1792 of 1793 is bewezen, is ten slotte 
een vraag over de kracht van het vermoeden, dat hieruit af te 
leiden valt ten opzichte van de uitoefening tot in 1794. 

In Bijv. IV, bl. 281, is opgenomen een K. B., van 22 Aug. 
1817, boudende een reglement op het houden van zwanen in 

Noord-Holland, waarin bepaald wordt: Niemand zal zwanen houden 
en laten zwemmen dan die zeker aantal morgen lands gebruikt, 
onverminderd de jachtwet van 1814, en onverminderd ,het regt 
van zoodanige personen, welke in de possessie van het uitsluitend 

regt van zwanendrift zijn". Een K. B. van 1 Dec. 1820, S. 26, 
regelt het recht der eendenkooihouders, bevat de gewone bepaling 
tegen het geraas maken binnen de afpaling, enz. De gouverneur 
van Groningen deed den 2len Juli 1825 (Bijv. XII, 2e St., bl. 215) 
een oproep tot het doen van aangifte van het bezit van "redger- 
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rechten, claauwen of ommegangen van redgerrechten in de Om- 

melanden, hetzij staande, hetzij ambulatoire". De redgerrechten 
als regeeringsrechten waren niet hersteld ; dus kan deze oproep 
geen ander doel gehad hebben dan de registratie dezer rechten, 
met het 'oog op het jachtrecht, dat men toen (en m. i. terecht) 
niet als vervallen beschouwde. 

In het herstellingsbesluit van 1814 wordt ook het vischrecht 

genoemd. In de voorafgaande afdeelingen hoop ik er in geslaagd 
te zijn aan te toonen, dat het evenals het jachtrecht was te niet 

gedaan, zoo niet provisioneel voor 1798, dan toch in 1798, en 
dat het voor 1814 nimmer is hersteld, wat niet wegneemt, dat 
het zeer wel mogelijk is, dat hier of daar het toch is uitgeoefend, 
zooals b.v. wat het jachtrecht betreft in de Ommelanden het 

geval was, wa,arover straks nader bij de behandeling der juris- 
prudentie. Reeds v66r het herstellingsbesluit werd in een K. B. 
van 19 Febr. 1814 (Bijv. I, bl. waarbij het bestuur over 
wateren en bosschen werd opgeheven, bepaald: art. 3. De ver- 

pachtingen van visscherijen, door het voormalig bestuur van 
wateren en bosschen gedaan, worden tot nader orde gehandhaafd. 
De eigenaren van visscherijen, die meenen door die verpachtingen 
in hun rechten te zijn verkort, kunnen reclamatien indienen. 
Dit besluit van Febr. 1814 is niet anders dan een administratieve 

maatregel; het -herstel van heerlijk vischrecht had plaats bij 't 

bekende besluit van 26 Maart 1814. Het bestuur van wateren 
en bosschen had in den Franschen tijd het vischrecht op de vlot- 
bare stroomen en rivieren evenals de rivieren zelf als domaine 

public beschouwd, als zaken buiten den handel, en de vischrechten 

verpacht. Tot 1810 was het vischrecht van partioulieren in wa- 

teren, aan anderen toebehoorende, ook al afgeschaft, krachtens 
art..27 der B. en S. grondregels van 1798 en de later uitge- 
vaardigde daarmee overeenstemmende bepalingen; men zal dit 
echter niet als op de wateren, den Staat toebehoorende, hebben 

toegepast. Het herstellingsbesluit van 26 Maart 1814 gaf terug 
wat ontnomen was, herstelde dus de vischrechten, zooals ze voor- 
heen waren; had iemand, of zijn rechtsvoorganger, vischrecht in 

eigendom, hij kreeg zn eigendom terug. (Ygl. bl. 106, 108/1 10 hier- 

boven.) Op 3 Mei 1814 (Bijv. I, blz. 827) volgde een bekendmaking 
van den Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken, dat 
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diegenen, die ingevolge art. 3 van het Souverein Besluit van 19 

Febr. 1814 hun memorie van reclame, om hersteld te worden 
in het bezit der visscherijen, hun door het Fransch bestuur ont- 

nomen, niet hebben ingediend, gerekend zullen worden van hun 
recht afstand gedaan te hebben. Ook hier slechts een administra- 
tieve maatregel. Er volgde een K. B. van 25 Aug. 1814, Bijv. I, 
bl. lsl k, waarbij andermaal wordt verklaard, dat zij, die onder 
het Fransch bestuur in het bezit hunner viascherijen waren 

,,geturbeerd", in dat bezit hersteld werden, ,gezien art. 3 van 
Ons besluit van 19 Febr. 1814, n°. 17, willende alle diegenen, 
welke onder het Fransch bestuur zonder eenige schadevergoeding 
in het bezit hunner visscherijen zijn geturbeerd geweest, in dat 
bezit herstellen", etc. Volgt in art. 1 de bepaling, dat de getur- 
beerden aan het departement van Binnenl. Zaken van het bezit 
moeten doen blijken, en dat ze dan in het bezit zullen worden 

hersteld. Anders dan bij 't herstel der jacht, wordt hier een acte 
van herstel voor elk concreet vischrecht voorgeschreven. Intusschen 
een fatale termijn werd niet bepaald en de acte van herstel mag 
m. i. niet beschouwd worden als een conditio sine qua non voor 
het herstel van die visscherijen, in welker genot men door het 
Fransche bestuur was gestoord, al was 't alleen maar om deze 

reden, dat 't hier een administratieven maatregel geldt. 
Artikel 3 van het K. B. van 25 Aug. 1814 bepaalde, dat van 

1 Dec. af de pachten zouden loopen ten bate van de herstelde 
bezitters en art. 6 schreef voor, dat de visscherijen, die te voren 
waren verbonden aan de post van burgemeester, baljuw, schout, 
enz., ten voordeele van de plaatsen, waartoe "dezelve behooren", 
zouden worden verpacht. Dit zal betrekking hebben op steden, 
die, eigendom hebbende van heerlijkheden;. waaraan vischrecht 
was verknocht, of van afzonderlijke vischrechten op eigen of op 
anders water, deze lieten uitoefenen door genoemde dignitarissen. 
Het herstel in vischrecht is gebaseerd op het besluit van Maart 
1814. Had iemand of zijn rechtsvoorganger vischrecht in eigen- 
dom gehad, hij kreeg zijn eigendom terug. De bewering, dat in 
1814 slechts bezit van vischrecht is gegeven, gaat niet op. Men 

kreeg terug wat men had moeten missen en zooals men het had 

gehad. En de Staat verklaarde in deze administratieve besluiten 
ten aanzien van zijn eigen wateren, dat hij de uitoefening van 
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die rechten weer toestond, wil men: het bezit er van teruggaf. 
Doch de rechten, die op dergelijk vischrecht een of ander persoon 
kon doen gelden, daaromtrent praejudicieerde geen van de behan- 
delde Koninklijke besluiten. 

Ten opzichte van het collatierecht gaf ik hierboven reeds de 

bepaling van het besluit van 26 Maart 1814. Ter uitvoering 
hiervan werd in het K. B. van 28 Sept. 1814, S. 102, voorge- 
schreven, dat die bepaling in werking zou treden 1 Nov. 1814. 
In de heerlij kheden, die aan 't domein behooren, verbleef de col- 
latie aan den Koning. Reeds den len Februari 1815 S. 10, volgde 
er een wij ziging. De eigenaren der heerltjkheden en andere wet- 

tige collatoren, welke tot den jare 1795 het volstrekte collatie- 
recht tot begeving van predikantsplaatsen hebben gehad, zullen 
dat recht ook voortaan uitoefenen, zonder vooafgaande nominatie 
en onafhankelij k van de vraag, of het tractement uit de plaatse- 
lijke kas of geheel of gedeeltelijk uit de staatskas vloeit. Dit 

lijnrecht in strijd met de regeling van 28 September 1814, S. 102, 
die feitelijk herhaalde op dit punt wat reeds in het besluit van 26 
Maart 1814 stond. (Zie hierboven, bl. 106.) Islet collatierecht, zooals 
ik hierboven, bl. 54, 96J97, opmerkte, was niet afgeschaft en 
behoefde dus niet hersteld te worden; dit verhinderde echter niet, 
dat bij het Souverein Besluit van 26 Maart 1814, als men het 
eenmaal als verbindend aanmerkt, het collatierecht kon worden 

geregeld. De wettigheid van het K. B. van 1 Febr. 1815 kan 
in twijfel worden getrokken, omdat het niet was uitvoering doch 

verandering van het besluit van 26 Maart 1814, dus daad van 

wetgeving, uitgaande van een onbevoegd orgaan. Het besluit is 

ingetrokken bij K. B. van 24 Jan. 1850, S. 2. Om dezelfde reden 

mag ook betwijfeld worden, of in allen deele verbindend is het K. B. 
van 26 Aug. 1819. S. 43, waarbij, gelet op zeker misbruik in de 

provincie Groningen, om de stemmen in de collatie te verkoopen, 
los van de heerden, waarbij ze behoorden, werd voorgeschreven: 
Art. 1. geen collatierecht, hetwelk thans aan zekere grondeigen- 
dom of. aan eenige heerlijke bezitting verkocht is, mag daarvan 
worden afgescheiden, veelmin als een afzonderlijk object ver- 
kocht. Art. 2. Op overgangen is Onze goedkeuring vereischt. 
Art. 4. Geen unicus collator zal de collatie mogen doen aan 

iemand, die binnen. den vierden graad van bloedverwantschap 
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of zwagerschap bestaat, tenzij onder Onze speciale toestemming. 
Ten aanzien van de tienden vermeld ik het K. B. van 22 Oct. 

1814, S. 103, waarbij het keizerlijk decreet van 22 Jan. 1813 

(zie hierboven bl. 101/102) werd buiten werking gesteld. 
Bekend is wat het lot geweest is van de eigenlijk gezegde 

heerlijke rechten, de regeeringsrechten, de heerlijkheden. Aan 
hun bestaan heeft art. 4 der additioneele artikelen der Grond- 
wet van 1848 een eind gemaakt. ,De heerlijke regten betreffende 

voordragt of aanstelling van personen tot openbare betrekkingen . 
zijn afgeschaft", aldus het eerste lid. En 'het tweede lid: "De 
opheffing der overige heerlijke regten en de schadeloosstelling der 

eigenaren kunnen door de wet worden vastgesteld en geregeld". 
Men vindt dit artikel woordelijk terug als derde additioneel arti- 
kel der Grondwet 1887. Uit de tegenstelling tusschen Ie en 
2e lid van dit artikel heeft men afgeleid, dat de regeeringsrechten 
dus zonder schadevergoeding zijn afgeschaft. Van de oneigenlijke 
heerlijke rechten zegt het tweede lid, dat de opheffing van deze 
rechten zou kunnen worden geregeld bij de wet. Nu, er kan veel 

geregeld worden bij de wet; met deze grondwettelijke bepaling werd 

weinig gezegd ; de beteekenis zit in hetgeen er bij wordt gezegd, dat 
van deze heerlijke rechten ook de schadeloosstelling kon worden 

geregeld bij de wet. In zijn reeds vermelde kritiek op VAN REEDE's 

geschrift zei DE PINTO, dat, zoo ooit, dan hier de tegenstelling tus- 
schen eerste en tweede lid rechtvaardigt te zeggen: qui de uno dicit, 
de. altero negat. Vergeet niet, voegt hij er bij, dat de rechter nooit 

geroepen kan worden over zulk een vordering tot schadevergoeding. 
Immers tegen wien zou ze moeten worden ingesteld ? Dit moet wor- 
den toegegeven. Intusschen, of een wet, die schadevergoeding toe- 

kende voor de opheffing van de heerlijkheden, de regeeringsrech- 
ten, bepaald in strijd met het eerste lid van dit vierde additioneele 
artikel zou geweest zijn, is nog de vraag. In VAN REEDE'S De 

z.g. heerUjke regten, bl. 140 e. v., vindt men uiteengezet wat 
over de schadeloosstelling te doen is geweest. Ik laat nu voor 

zijn rekening het verschil tusschen schadeloosstelling en schade- 

vergoeding. De Grondwetscommissie had uitdrukkelijk voorge- 
steld : ophefhng zonder schadcloosstclling. De woorden "zonder 

schadeloosstelling" zijn ver.volgens uit het ontwerp geschrapt en 
in de Staten-Generaal verklaarde de Minister dat ze niet werd 
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toegezegd en ook niet ontzegd en dus in 't midden gelaten, of 
ze al dan niet zou worden gegund. Voeg daarbij dat verschillende 
Kamerleden er op hebben gewezen, hoe onbillijk het zou zijn, 
om geen schadevergoeding toe te kennen; ik behoef die argu- 
menten hier niet te herhalen. Mij dunkt: het argumentum e 

contrario, door DE PINTO gehuldigd, is hier al even gevaarlijk 
als het in den regel is. 

Buys (De Grondwet, II, bl. 830 e. v.) zegt omtrent art.  4, 
add. bep. van de Grondwet-1848, o. m., dat het toegevoegde woord 

"openbare" uitsluit de beslissing over collatierecht en dat er 

strijd is tusschen art. 2, add. art., dat wel schadeloosstelling toe- 
kent aan hen, die door of tengevolge van de herziening der 
Grondwet betrekkingen verliezen, hnn voor het leven opgedragen, 
en art. 4, dat ze weigert aan eigenaren van heerlijke rechten. 
'De rechten, in het eerste lid bedoeld, acht Buys dus zonder 

schadeloosstelling afgeschaft. Uit zijn betoog t. a. p. blijkt, dat hij 
onder die van het tweede lid brengt jachtrechten en zeer ten 
onrechte ook: tiendrechten. Van een algemeene regeling, als in het 
tweede lid bedoeld, is, zegt BuYs, niets gekomen. Bekend is, nu de 
tienden hier in dit verband zijn ter sprake gebracht, dat deze zijn 

afgeschaft met schadeloosstelling ingevolge de Tiendwet 1907, en 
dat de afschaf?ng van de heerlijke jachtrechten wordt voorgesteld 
in een misschien in behandeling komend ontwerp-jachtwet. 

Evenals DE .PzN?ro, in zijn vermelde kritiek, en anderen, neemt 
ook Buys het nog al kalm op, dat geen schadevergoeding is 

toegekend. Merkwaardiger echter is de wtjze waarop THORBECKE 
het niet-toekennen van schadevergoeding heeft verdedigd; ook 
omdat hij klaarblijkelijk geen onbillijkheid er in gelegen achtte. 
In de hierboven, op bl. 110/111, reeds besproken plaats van zijn 
Aanteekening (bl. 117 e. v.) zegt hij, na betoogd te hebben, dat 

er z. i. geen wettig verkregen regeeringsrechten bestonden, ook 

niet krachtens de regeeringsreglementen van 1816 en latere jaren 
en van 1825: ,Eischt nu opheffing van het tegenwoordig politisch 
regt der heeren hunne toestemming of althans schadevergoeding? 
Het schijnt niet: 1° uithoofde van het wezen der bevoegdheid. 
Als publiek regt kan het naar hedendaagsche Staatsbeginselen niet 

meer bijzonder eigendom, noch is, den handel, , noch onder de 

bescherming van art. 162 zijn (het onteigeningsartikel) ; 20 omdat 
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de magt van het reglement van 1825 om te geven niet grooter 
was dan die van een nieuw reglement is, om te ontnemen. Voeg 
daarbij, dat de Grondwettigheid van het reglement van 1825, 
't zij wat de wijze van oprigting, 't zij wat den inhoud aangaat, 
alleszins kan worden betwist. Alleen dan, zoo kon worden be- 

toogd, dat heerlijk regeeringsregt op een wettigen, van de regle- 
menten, door ons artikel bedoeld, onafhankelijken grond, strijdig 
met den aard der zaak, als burgerlijk regt ware verkregen, zou, 
om het tegen den wil der eigenaren weg te ruimen, verandering 
der Grondwet noodig zgn, daar zij gebied op het wettig verkregen 
regt der belanghebbenden acht te slaan. Sehoon zelfs in dat geval 
de Grondwet vrijheid laat het wettig verkregen regt te beperken, 
waar het met de bijzondere omstandigheden of de belangen der 

ingezetenen onbestaanbaar mogt worden geoordeeld." 
Tegen dit betoog is wel een en ander aan te voeren. Reeds 

D'ABLAING VAN GIESSENBURG, Regtinatigheid, enz., bl. 33 e. v., en 
VAN REEDE, I)e zg. heerl. reg ten, bl. 97, hebben hun bezwaren 
er tegen kenbaar gemaakt. Verder gaande dan 'rnoRBEcKE, die 

bij zijn betoog de al of niet wettigheid van 't besluit van 1814 
er buiten laat, stel ik de onwettigheid er van. Het recht om 

hoogere en lagere ambten te begeven, steunt op dat onverbindend 

besluit, en is uitgewerkt in de reglementen van 1816 en later, 
en van 1825, welke reglementen, overigens geldig en op de 
Grondwet steunend, echter voorzoover het over de vervulling van 
die ambten ga,at, steunen op het besluit van 1814, en dus even- 
zeer onverbindend zijn. Men kan hier ter redding nog bijhalen, 
zooals D'ABLAING VAN GIESSENBUR(? deed (a. w., bl. 29) art. 7 
der Grondwet van 1815, maar m. i. kan dit - aangenomen de 
onverbindbaarheid van 't besluit van 1814 - de zaak niet redden, 
want dit artikel heeft geen betrekking op de heerlijke rechten 
tot aanstelling van ambtenaren. Wat in 1798 was afgeschaft en 
later niet, en in 1814 op onwettige wijze, dus ook niet was 

hersteld, bleef afgeschaft, de provinciale 'wetgever kon in de 

regeeringsreglementen de uitoefening niet regelen van rechten, 
door den landswetgever in 1798 afgeschaft en nimmer wettig 
hersteld. Bij het eerste lid van art. 4 der add. bep. schafte de 

Grondwetgever in 1848 een recht af, dat rechtens niet bestond 
en op onwettige wijze was uitgeoefend. 
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Maar toch hadden de rechtsopvolgers der voormalige eigenaren 
van heerlijkheden een verkregen recht op schadevergoeding. 
Want wel zijn ze afgeschaft in 1798 en voor 1814 nimmer 

hersteld, en is tegen de herstelling van 1814 wel iets in te 

brengen, maar en in de Staatsregeling van 1801 en in latere 

Staatsregelingen is recht op herstel of schadevergoeding erkend 
en regeling hiervan toegezegd. Die regeling gaf 't besluit van 

1814, ?het verbinde of verbinde niet". Wat er verder uit voort- 

vloeide, de reglementen - "ze verbinden of ze verbinden niet", 
Grondwetten en wetten, hielden rekening met het herstel. Maar 
ik laat de argumenten, in den voorafgaanden zin vervat, vallen 
met den val van 't besluit van 1814, doch handhaaf dit eene 

argument : Nooit heeft de wetgever voor 1848 teruggenomen de 

erkenning van het recht op hetzij herstel, hetzij schadevergoeding. 
En ik meen aangetoond te hebben, dat ook b? het eerste lid van' 
't vierde additioneele artikel dit niet teruggenomen is. Het recht op 
schadevergoeding wegens ontnomen eigendom bleef in 1848 bestaan. 
De wetgever had, evenals hij dit bij de opheffing der tienden 

deed, een regeling moeten geven omtrent deze schadeloosstelling, 
omdat bij gebreke van wettelijke regeling, zooals DE PINTO terecht 
heeft opgemerkt, geen actie bestaat; want tegen wien ze in te stellen ? 

Met de in werking treding van art. 4 der add. art. van de 
Grondwet van 1848 was dus het laatste spoor van heerlijkheden, 
van eigenlijk gezegde heerlijke rechten, verdwenen. Van 1798- 
1814 hebben ze niet bestaan; van 1814-1848 bestonden ze 
rechtens m. i. niet, doch. heeft men ze als bestaande aange- 
merkt ; na 1848 bestaan ze niet meer. De in dagbladen nu 
en dan voorkomende advertentien van openbaren verkoop van 

heerlijkheden, behelzen dus de mededeeling, dat iets verkocht 
zal worden wat niet meer bestaat. Brengt zulk een verkoop wat 

op, dan is het omdat er z.g. accrochementen, een jachtrecht, 
een veerrecht, bij verkocht worden. Onjuist is ook de meening, 
dat thans, na 1848, verkoop eener heerlijkheid, zonder accro- 

chementen, beteekent: verkoop van het recht, om den naam der 

heerlijkheid te voeren en zich heer van de plaats te noemen. 
Want dit stuit af op art. 63 van het Burgerlgk Wetboek ; het 
is verandering van geslachtsnaam, en hiervoor is toestemming des 

Konings noodig. Na 1838 (na de in werkingtreding van art. 63) 
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en tot 1848 (de in werkingtreding van de Grondwet 1848) 
bleef men gerechtigd zich heer eener plaats te noemen, als eigen- 
domsaanduiding, niet als ver melding van geslachtsnaam. Alleen 

zij, die v66r 1838, ook zonder eigendom der heerlijkheid te 

hebben, zich naar een heerlijkheid noemden, hoezeer zij daarmee dus 

eigennaams-, niet eigendoinsaanduiding gaven, bleven daartoe gerech- 
tigd ; zij hadden dien geslachtsnaam (de Graaf van Zuid-Polsbroek ; 

Huydecoper van Maarseveen ; Teding van Berkhout, del Court van 

Krimpen) en zij behielden hem als geslachtsnaam, onverschillig wie 

eigenaar was der heerlijkheid. (Hetzelfde betoogde ik eenigszins 

uitvoeriger in mijn Ambacht en Gemeente; zie aldaar bl. 202/204.) 
Mij rest nog een overzicht en een korte bespreking te geven 

van jurisprudentie uit de 19e en 20e eeuw. 

XII. Nadere mededeelingen over de heerlijke rechten 
in de provincie Groningen na 1814. 

De bespreking van de urisprudentie, aan het eind der vorige 
afdeeling bedoeld, moet ik echter nog laten voorafgaan door een 

paar opmerkingen over het herstel der heerlijke rechten in de 

provincie Groningen. Op bl. 111 e. v. gaf ik den korten inhoud 
weer van de adviezen der gouverneurs van de provincien over 
de wijze, waarop uitvoering moest worden gegeven aan het her- 
stel der heerlijke rechten, uitvoering, die bij het besluit van 
26 Maart 1814 was toegezegd. Onder de adviezen ontbrak dat 
van den gouverneur van Groningen. Ik heb ten aanzien van dit 

gewest, zonder voorlichting van den gouverneur, op bl. 122 

meening gezegd, waarom in de Groninger Ommelanden den red- 

gers geen medezeggenschap in het bestuur der gemeenten is ge- 
geven, en op welke wijze dit had kunnen geschieden. Nu heeft 

op mijn verzoek de rijksarchivaris in de provincie Groningen de 

vriendelijkheid gehad, mij van dat advies afschrift te bezorgen. 
Ik zal den hoofdinhoud er van meedeelen. Hieruit zal blijken, 
dat het op bl. 122 meegedeelde er door bevestigd wordt. De 

gouverneur dan schrijft, op 11 Juni 1814, aan den Secretaris 
van Staat voor de Binnenlandsche Zaken, dat hij in zijn onder- 
zoek naar de "applicatie" van het besluit van 26 Maart 1814 op 
"den staat van zaken der voormalige heerlijke regten in deze 

provincie" vooral heeft gelet op de "organisatie der gemeenten 
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of plaatselgke besturen ten platten lande". De. bepalingen van 
het besluit van 26 Maart 1814 steunen op de onderstelling, "dat 
er voormaals schouten, bestuurderen van gemeenten of soortgeljke 
ambtenaren bestonden, welke door de eigenaren der voormalige 
heerlijkheden of heeren benoemd wierden en dat die eigenaren 
door de omstandigheden van tijden van dit hun regt zijn ver- 
stoken geworden." Maar dit is voor Groningen onjuist, want be- 
halve in de stad Groningen en te Appingedam waren er in deze 

provincie geen gemeenten of gemeentebesturen. (Ik merk hierbij 
op, dat de colleges die in de ambachten van Holland, Zeeland, 
Utrecht, regeerden, .wel met de latere gemeentebesturen te ver- 

gelijken In de Ommelanden nam 64n persoon de crimineele 
en civiele justitie gelijk ook de politie waar; in de stadsjurisdictien 
buiten de Ommelanden (D.I. het Wold-OldamIJt, het Klei-Oldambt, 
Gorecht en Sappemeer, Westerwolde) had men 46n stadsambtenaar, 
die justitie en politie verzorgde, in Westerwolde had men boven- 
dien nog een paar richters onder dien ambtenaar, doch nergens 
iets wat op gemeentebesturen leek. Om nu het besluit van 26 Maart 

?in deze provincie ter executie te brengen met betrekking tot 
de gemeentebesturen en wel speciaal ten aanzien van de benoe- 

ming van schouten" en daarbij' te letten op tekeinoltkoming van 
de benadeelde eigenaren der voormalige jurisdictien, zou men als 

beginsel kunnen aannemen, dat, nu de gemeentebesturen belast 

zijn met een deel van de taak, vroeger door de Ommelander 

redgers waargenomen, aan de voormalige jurisdictie-houders zou 
moeten worden toegekend het r echt, . om personen ter benoeming 
tot schout aan den Koning voor te dragen. Een moeilijkheid 
hierbij is, dat de "circumscriptie der tegenwoordig in deze pro- 
vincie bestaande gemeenten niet quadreerd met die der voormalige 
jurisdictien". Overeenkomstig art. 7 van het besluit van 26 Maart 

(zie bl. 104/105) de gemeenten terug te brengen tot de grenzen 
der voormalige rechtstoelen, zou geen aanbeveling verdienen ; er 
kwamen dan veel te veel gemeenten ; alleen in 't arrondissemefit 

Appingedam, waarin nu 24 gemeenten zijn, waren 49 jurisdictien. 
Als invloed op de samenstelling der gemeentebesturen wordt toe- 

gekend aan de voormalige jurisdictie-houders, dan zullen de ge- 
meenten noodzakelijk uit combinaties van voormalige rechtstoelen 
moeten bestaan. Maar hoe dan de stemming te regelen van de 
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rechthebbenden (de poormalige jurisdictie-houders)? Dat is moei- 

lok te regelen, vooral in gemeenten, die bestaan uit samen- 

gevoegde ambulatoire rechtstoelen. En wat het herstel der voor- 

malige eigenaren betreft in de pecunieele voordeelen (art. 4 van 
't besluit van 26 Maart; zie bl. 106): die voordeelen bestonden 
in de Ommelanden uit consentgelden van publieke verkoopingen, 
opmaken van acten van civiele jurisdictie, en van allerlei soort 
contracten en de stuivergelden van boelpenningen, zijnde 10 
van "de b4 publieke vendu verkochte lo8se goederen", cn in de 

opbrengst der kleine boeten wegens overtredingen, waartegenover 
de redgers moesten dragen de k?osten der crimineele procedures. 
Politie en justitie zijn nu gescheiden en zullen dat wel blijven 
en dus zal den schouten enkel de voordeelen der voluntaire juris- 
dictie toegekend kunnen worden. Maar dit geeft weer moeilijk- 
heden met de notarissen, "welke bevorens in deze provincie niet 
bestonden en waarvan de creatie onder de Fransche overheer- 

sching en nog bij voortduring tot een zeer groot bezwaar van 
de ingezetenen verstrekt" ; ook spreken hier de gri?ers der vredes- 

gerechten en de deurwaarders nog een woord in mee. 
Uit het voorafgaande blijkt zonneklaar, dat do gouverneur van 

Groningen in 1814 er geen oogenblik aan twijfelde, dat de voor- 

malige eigenaren van de in de Ommelanden staande rechtstoelen 
of van ommegangen in ambulatoire rechtstoelen, waren eigenaren 
van voormalige heerlij kheden. 

"Thans overgaande tot het district der beide Oldambten," - 
aldus vervolgt de gouverneur zijn rapport - "moet ik aanmerken, 
dat het regt van de stad Groningen op dit district niet pro- 
flueerde uit den titel van eigendom, maar veel meer bestond in 
een regt van souvereiniteit". De gouverneur meent dus, dat de 
stad souverein was in de Oldambten en niet was eigenaar van 
de heerlijkheden Wold-Oldambt en Klei-Oldambt. 't Betreft hier 
de reeds vroeger behandelde vraag: waar houdt de heerlijkheid 
op en begint de souvereiniteit? (Zie 1g° jaargang, afd. V, bl. 89.) 
De souvereiniteit berust nu bij den Souvereinen Yorst en dus, 
zegt de gouverneur, kan Groningen's vroegere souvereiniteit op 
de Oldambten geen titel opleveren, om te verkrijgen recht van 
voordracht tot aanstelling der schouten in de gemeenten van de 

voormalige Oldambten. Intusschen zou langs anderen weg aan de 
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stad dedommagement moeten worden gegeven. De gouverneur is 

klaarblijkelijk van meening, dat de stad Groningen niet was souve- 
rein van Westerwolde, doch enkel eigenaar der heerlijkheid Wester- 

wolde ; het kan, zegt hij, "niet in twijfel getrokken worden, of 
de voordragt der schouten van de gemeenten in dat district" 
moet aan de stad Groningen ,overgelaten worden". Dit district 
toch is "een leen, door de stad aangekocht". 

Resumeerende, komt de Gouverneur tot de conclusie, dat het be- 
sluit van 26 Maart 1814 ook in de provincie Groningen ten opzichte 
van de "organisatie der gemeentebesturen" wel ten uitvoer gelegd 
kan worden, maar dan zullen er eerst nog eenige "schikkingen en be-' 

palingen".overeenkomstig het voorafgaande moeten worden gemaakt.' 
Yermoedelijk zullen de moeiiijkheden, aan het ontwerpen en 

in werking brengen van die ,schikkingen en bepalingen" ver- 

bonden, hebben doen afzien van de ten uitvoerlegging van art. 1 
van 't besluit van 26 Maart 1814, en zoo zal om deze reden, 
den eigenaren van voormalige jurisdicties in dit gewest het recht 
van voordracht voor en van aanstelling van gemeente-ambtenaren 
zijn onthouden. Als tweede reden zal er bijgekomen zijn, dat men 
hier de aansluiting met de gemeentebesturen miste, die er elders 
tusschen de voormalige ambachtsbesturen en de gemeentebesturen 
bestond. Dit zijn punten, waaromtrent in de archieven te 's-Graven-, 

hage en te Groningen opheldering is te verkrjgen ; hoe belang 
rijk ook voor de geschiedenis van de organisatie der gemeente- 
besturen in de provincie Groningen, ik mag er hier niet verder 

op ingaan; het valt buiten mijn bestek. Maar vast staat m. i., 
dat men het recht van voordracht en van aanstelling van gemeente- 
ambtenaren in dit gewest den voormaligen jurisdictie-houders niet 
heeft onthouden op den grond, dat zij geen eigenaren van voor- 

malige heerlijkheden zouden zijn. Ook bij de enge interpretatie van 
art. 3 van het besluit van 26 Maart 1814 (zie bl. 115), volgens 
welke enkel de eigenaren van voormalige heerlijkheden zgn her- 
steld in jachtrecht, moet m. i. herstel van het jachtrecht der Omme- 
landsche jurisdictiehouders worden aanvaard (zie bl. 122/123). 

In een volgende aflevering het slot: bespreking van 19d° en 

20"t,oeeuwschejurisprudentie over heerlijkheden en heerlijke rechten. 


